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Пояснювальна записка 
 

 Нормативна дисципліна “Кримінальний процес” вивчається студентами третього та 
четвертого курсів Інституту права. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї 
дисципліни відведено годин:   лекційних – 86 години, практичних –50 годин. Формою 
контролю є іспит. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи і 
складається з чотирьох  змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1 – 
7, другий – теми 8 – 11, третій – 12– 17, четвертий – 18 –24теми. 

 З усіх тем курсу проводяться лекційні і практичні заняття. На практичних заняттях 
за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань 
студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, 
розв’язання казусів, виконання самостійних і домашніх робіт, тестові завдання, 
складання процесуальних документів та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, 
активності студентів на заняттях оцінюється викладачем самостійно. 

 Завершується вивчення дисципліни “Кримінальний процес” проведенням іспиту. 
До іспиту допускаються усі студенти, які відвідували лекційні і практичні заняття. 

 Кримінальний процес є сферою державної діяльності,  пов'язаною з можливістю  
істотного обмеження прав особи, причому обмеження на законних підставах. 

 Конституція України і Кримінальний процесуальний кодекс, закріплюючи права 
людини, зокрема, на свободу і особисту недоторканність, недоторканність житла, 
таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 
передбачають, як виняток, в інтересах забезпечення нормального руху кримінальної 
справи, з’ясування істини, прийняття законного, обґрунтованого і справедливого рішення 
застосування ряду заходів процесуального примусу: затримання особи за підозрою у 
вчиненні злочину, застосування до підозрюваного і обвинуваченого запобіжних заходів 
та інших заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку, 
накладення арешту на майно, цінності, вклади,  поміщення особи до медичного закладу 
для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, а також зняття інформації 
з каналів зв’язку, спостереження за особою, проведення інших негласних слідчих 
(розшукових( слідчих дій тощо. За обвинувальним вироком суду особі може бути 
призначено позбавлення волі, конфіскацію майна чи інше основне або додаткове 
покарання. 

 Водночас Конституція України наголошує на тому, що людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх  гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст.3). Ці 
вимоги мають знати і виконувати в своїй діяльності посадові особи, що здійснюють 
досудове розслідування і судовий розгляд: слідчі, прокурори, судді, а також адвокати – 
при здійсненні захисту прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного і представництва законних інтересів потерпілого, цивільного позивача і 
цивільного відповідача у кримінальному провадженні. 

 Кримінальний процес України як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки 
кримінального процесу, кримінального процесуального права і практики його 
застосування суддями, прокурорами, слідчими. 

 Предметом вивчення дисципліни “Кримінальний процес України” є: походження, 
призначення та історичні форми кримінального процесу; чинність кримінального 



5 
 

процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб; джерела кримінального 
процесуального права; поняття, завдання і принципи (засади) кримінального 
провадження в Україні; правовий статус суб'єктів кримінального провадження; теорія 
доказів; заходи забезпечення кримінально провадження; зміст стадій кримінального 
провадження, а також особливі порядки кримінального провадження. 

 Метою викладання курсу “Кримінальний процес” є розкриття його значення для 
охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному процесі, 
для зміцнення законності і правопорядку, охорони інтересів суспільства і держави. В 
результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- теорію кримінального процесу,  
- кримінальне процесуальне законодавство України та практику його застосування 

судами, прокурорами, органами досудового розслідування та адвокатами, 
- особливості кримінально-процесуальної діяльності, пов’язаної з міжнародним 

співробітництвом під час кримінального провадження;  
Студенти повинні вміти: 
- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального права, 
- самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати,  
- обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію,  
- захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси 

суспільства і держави. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
Кримінальний процес   

№ Назва змістового модуля і теми 
 Змістовий модуль І. Загальна частина кримінального процесу 
1 Поняття, завдання і система кримінального процесу  
2 Кримінальне процесуальне законодавство України  
3 Засади кримінального провадження України 
4 Суб'єкти кримінального провадження 
5 Докази і доказування  в кримінальному провадженні 
6 Фіксування кримінального провадження.  
7 Процесуальні рішення, строки і витрат  
8 Заходи забезпечення кримінального провадження 
Змістовий модуль ІІ. Досудове розслідування
9 Загальні положення досудового розслідування 
10 Слідчі (розшукові) дії  
11 Повідомлення особі про підозру. Допит підозрюваного 
12 Зупинення і закінчення досудового розслідування  
Змістовий модуль ІІІ. Судове провадження у першій інстанції 
13 Підсудність. Підготовче провадження 
14 Загальні положення судового розгляду 
15 Процедура судового розгляду  
16 Судові рішення 
Змістовий модуль IV. Судове провадження в інших інстанціях 
17 Апеляційне провадження 
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18 Касаційне провадження  
19 Провадження у Верховному Суді України 
20 Провадження за нововиявленими обставинами 
21 Особливі порядки кримінального провадження: 

- щодо неповнолітніх; 
- щодо неосудних, 
- щодо окремої категорії осіб, 
- у формі приватного обвинувачення, 
- на підставі угод, 
- у зв’язку з відновленням втрачених матеріалів провадження.

Змістовий модуль V. Виконання судових рішень 
22 Виконання судових рішень 
23 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження: 
Міжнародна правова допомога  при проведенні процесуальних 
дій, 
 

24 Видача осіб, які вчиниди кримінальне правопорушення 
(екстрадиція), 

25 Перейняття кримінального провадження від іноземних держав 
визнання та виконання вироків судів іноземних держав і 
передача засуджених осіб 

 Разом годин: 180 
 

Зміст дісціпліни  
«Кримінальний процесс»   

Змістовий модуль І. Загальна частина кримінального процесу 
Тема  1. Поняття, завдання і cиcтема кримінального процесу  
Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу .  
Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб. 

Кримінально-процесуальні правовідносини. 
 Кримінальний процес, кримінальне судочинство, правосуддя. Кримінальний процес і 

оперативно-розшукова діяльність. 
Завдання кримінального процесу. Його роль в державному механізмі боротьби зі 

злочинністю та в охороні прав особи. 
Система і стадії кримінального процесу. 
Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти.  
Наука кримінального процесу.  
         Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. Співвідношення 

кримінального процесу з суміжними галузями знань. 
 

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 

Тема  2. Кримінальне процесуальне законодавство України  
 Поняття і система кримінального процесуального законодавства України. Поняття 

кримінального процесуального права.  
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 Значення  Конституції України для формування кримінального процесуального 
законодавства і регулювання кримінального провадження. Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Його структура та зміст. Інші закони, які містять норми кримінального 
процесуального права. Міжнародні договори України та їх співвідношення з 
кримінальним процесуальним законодавством України. Рішення Європейського суду з 
прав людини як джерело кримінального процесуального права України. Значення для 
кримінального процесу рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду 
України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду УкраЇни з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, наказів та інструкцій Генерального прокурора України, керівництва 
СБУ та МВС України.  

 Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види. Застосування 
кримінального процесуального закону за аналогією. 

 Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. 
 Процесуальна форма, її поняття і значення. 
 Процесуальні гарантії, їх поняття та види. 
 Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права. 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 

 
Тема 3. Засади кримінального провадження України  
Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 
Характеристика значення та змісту засад кримінального провадження. Верховенство 

права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. 
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи 
іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. 
Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 
вини. Забезпечення права на захист. Свобода від самовикриття та право не свідчити 
проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до кримінальної 
відповідальності за одне й те саме правопорушення. Здійснення правосуддя виключно 
судами. Участь народу в здійсненні правосуддя. Незалежність і недоторканність суддів, 
їх підкорення лише закону. Доступ до правосуддя. Змагальність. Безпосередність 
дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і 
відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. 
Розумність строків. Державна мова кримінального провадження. Обов’язковість рішень 
суду. 

 Вільна оцінка доказів.  
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження  
Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. 
Суд, його повноваження. Законний склад суду. Слідчий суддя, його повноваження. 
  Сторона обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному 

процесі, на різних його стадіях. Органи досудового розслідування. Слідчий органу 
досудового розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. 
Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи, 
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їх завдання і повноваження у кримінальному провадженні.  
 Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, присяжного 

засідателя, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника 
оперативного підрозділу. Відводи і самовідводи. 

  Сторона захисту. Поняття захисту в кримінальному провадженні. Підозрюваний, 
обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов’язки.  

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які можуть брати 
участь у провадженні як законні представники, їх права та обов'язки. 

Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його права та обов'язки. Коло осіб, які 
можуть бути захисниками. Обставини, які виключають участь особи у провадженні як 
захисника. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску захисника до 
участі у провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному 
провадженні. Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника. Відмова захисника 
від захисту. Оплата праці захисника. Підстави та порядок надання безоплатної правової 
допомоги. 

  Потерпілий: поняття, процесуальні права та обов’язки. Представник потерпілого. 
Коло осіб, які можуть бути допущені до участі у провадженні як представники 
потерпілого. Обставини, які виключають участь особи як представника потерпілого. 
Процесуальні права та обов'язки представника. 

Законний представник потерпілого. Коло осіб, які можуть брати участь у провадженні 
як законні представники потерпілого, їх права та обов'язки. 

Інші суб'єкти кримінального  провадження. Заявник, його процесуальні права та 
обов’язки. 

 Підстави та порядок заявлення цивільного позову в кримінальному провадженні. 
Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов’язки. 
Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. Коло осіб, які можуть бути 
допущені до участі у провадженні як представники. Обставини, які виключають участь 
особи як представника цивільного позивача, цивільного відповідача. Права та обов'язки 
представника. Законний представник цивільного позивача. Коло осіб, які можуть брати 
участь у провадженні як законні представники, їх процесуальні права та обов'язки. 

Свідок. Його процесуальні права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як 
свідки. 

 Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання.  Судовий 
розпорядник. Іх процесуальні права та обов’язки. 

Процесуальні та інші заходи забезпечення безпеки суб'єктів кримінального 
провадження. 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 
Тема 5. Докази і доказування  в кримінальному провадженні   
Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Теорія доказів. 

Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному 
провадженні.. 

Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні. Особливості предмету 
доказування в окремих категоріях проваджень. 

Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. 
Визнання доказів недопустимими. Класифікація доказів та їх джерел. 
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Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок 
доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних 
засобів для збирання та перевірки доказів. Співвідношення доказів і оперативно-
розшукових матеріалів. Процесуальні умови використання оперативно-розшукових 
матеріалів для одержання доказів у кримінальному провадженні. 

Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, 
одержаних  на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. 

Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. 
Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.  

Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 
Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Обмова, 

самообмова та алібі в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за наявності 
якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у вчиненні 
злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. 

Обґрунтування судом своїх висновків лише на показаннях, які він безпосередньо 
сприймав під час судового засідання.    

Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення 
експертизи у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкового призначення 
експертизи. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу 
експерта, порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Висновок 
(висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та 
оцінка висновку експерта. 

Речові докази, їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка 
речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при 
завершенні кримінального провадження. 

Документи. Протоколи слідчих та судових дій як джерела доказів. Процесуальні 
гарантії їх повноти та достовірності. Перевірка та оцінка протоколів слідчих і судових 
дій. 

Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за 
результатами оперативно-розшукових заходів. Перевірка та оцінка цих протоколів. 

Інші документи як джерела доказів, їх поняття, види, відмінність від речових доказів. 
Перевірка та оцінка документі  

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 6. Фіксування кримінального провадження.  
 

  Форми фіксування кримінального провадження. Протоколи і додатки до них. Їх 
форма та зміст. Порядок застосування технічних засобів фіксування кримінального 
провадження.Повне фіксування судового процесу – одна з основних конституційних 
засад судочинства. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового 
розслідування. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
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Тема 7. Процесуальні рішення, строки і витрати 
 
Види процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Значення процесуальних 

рішень у кримінальному провадженні. Порядок прийняття процесуальних рішень.  
Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст. Вирок і ухвала суду. Ухвала слідчого 

судді. Постанова слідчого, прокурора. Обвинувальний акт. 
Процесуальні строки: поняття та види. Обчислення,  додержання і поновлення. 

Розумність строків кримінального провадження. 
   Процесуальні витрати: поняття, види. Визначення розміру і ухвалення рішення щодо 

процесуальних витрат. 
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального провадження. 
Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, 

уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Строк затримання. 
Протокол затримання, його форма та зміст. Вручення підозрюваному копії протоколу 
затримання. Права та обов'язки затриманого. Участь захисника. Звільнення затриманого. 
Підстави для затримання без ухвали слідчого судді особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, громадянином, який не є уповноваженою службовою 
особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання)  

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. 
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при цьому 
враховуються. 

Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу взяття під варту . 
Клопотання прокурора чи клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про обрання 
запобіжного заходу, постанова слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу, їх 
форма та зміст. Порядок розгляду слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного 
заходу.Строки тримання підозрюваного і обвинуваченого під вартою під час досудового 
розслідування. Місце та порядок тримання осіб, взятих під варту. Порядок продовження 
строків тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Особливості застосування 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо окремих категорій осіб. Підстави та 
порядок зміни і скасування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 

Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу особистого зобов’язання, 
особистої поруки, застави, домашнього арешту, затримання особи. передання 
неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів піклувальників або адміністрації дитячої 
установи, передання особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам 
сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом або ж поміщення до психіатричного закладу в 
умовах, що виключають її небезпечну поведінку. 

Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади  та інші заходи 
забезпечення кримінального провадження.. Підстави та порядок їх застосування. 

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
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Змістовий модуль IІ. Досудове провадження 
 

       Тема 9. Загальні положення досудового розслідування 
Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового 

розслідування і судового слідства. 
Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 
Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки визначення підслідності 

прокурором. 
Строки досудового розслідування.. Порядок їх продовження. 
Підстави та порядок об'єднання і виділення кримінальних справ. 
Процесуальне оформлення цих рішень. 
Розслідування кримінальних справ групою слідчих, Порядок створення слідчої групи.  
Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення. Строк і порядок 

виконання окремого доручення. Доручення слідчого, прокурора оперативному 
підрозділу. 

Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, 
прокурором клопотань учасників досудового розслідування. 

Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 
Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням 

законів органами досудового розслідування. 
Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411]   

 
Тема 10. Слідчі (розшукові) дії  

 1. Слідчі(розшукові) дії. Поняття, види  та загальні вимоги до їх проведення.  
Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту неповнолітнього 

свідка.. Порядок виклику і допиту потерпілого.  
Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка), мета і процесуальний 

порядок проведення, правила оформлення протоколу. 
Проведення допиту в режимі відеоконференції. 
Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.  
Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. 
Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. 
Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, порядок проведення і 

оформлення. Проведення пред»явлення для впізнання в режимі відео- конференції. 
Слідчий експеримент. його суть, підстави та порядок проведення. Протокол слідчого 

експерименту. 
Обшук. його поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку. 
Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд і 

виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку. 
Накладення арешту на майно та його опис. 
Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для 

проведення експертизи. Розгляд слідчим суддею клопотання  сторони захисту про 
залучення експерта. Одержання зразків для експертизи. Випадки обов'язкового 
проведення експертизи. 
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2. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та 
підстави  для їх проведення.  

Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з  втручанням у приватне спілкування: аудіо-
, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж;  зняття інформації з електронних 
інформаційних систем. Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст клопотання 
слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії та постанови слідчого судді про надання( або про відмову в наданні) такого дозволу. 

Інші негласні слідчі (розшукові) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла 
чи іншого володіяння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 
спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за 
вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних 
для порівняльного дослідження; використання конфіденційного співробітництва. 
Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст процесуальних документів, які при 
цьому складвються.   

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 

Тема 11. Повідомлення особі про підозру. 
 Допит підозрюваного  

     Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні 
України. 

     Підстави для висунення підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 
Випадки обов’язкового повідомлення про підозру. 

    Форма та зміст  письмового повідомлення про підозру. 
Особи , які повинні повідомляти про підозру і роз’яснювати  підозрюваному його 

процесуальні права та обов’язки 
     Строк  та порядок вручення  особі письмового повідомлення про підозру. Вручення 

підозрюваному пам’ятки  про його процесуальні права та обов’язки. Наслідки пропуску 
встановленого законом строку вручення повідомлення про підозру. Занесення дати і часу 
повідомлення про підозру та кваліфікації  кримінального правопорушення за 
статтею(частиною статті) Закону України про кримінальну відповідальність до Реєстру 
досудових розслідувань. 

     Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 
     Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 
      Допит особи, якій вручено письмове повідомлення про підозру. Процесуальне 

значення показань і пояснень підозрюваного для суду, який ухвалюватиме рішення  в 
судовому розгляді. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний 

порядок. 
Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. 
Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового 

розслідування.  
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Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок 
закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального 
провадження, її форма, зміст і значення. Оскарження постанови про закриття 
кримінального провадження.  

Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної 
відповідальності. Підстави та умови для його  внесення. Порядок розгляду питання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування зверненням 
прокурора до суду з обвинувальним актом.  

Відкриття матеріалів іншій стороні. Підстави для обмеження доступу сторони до 
матеріалів. Права та обов’язки сторін при ознайомленні з матеріалами. Встановлення 
строку  на ознайомлення з матеріалами. Наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні. 

Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення.  
Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту.  

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Змістовий модуль ІII. Судове провадження у першій інстанції 
 

Тема 13 Підсудність. Підготовче провадження 
Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних справ. 
Підстави та порядок передачі кримінального провадження з одного суду до іншого. 
Завдання і значення стадії підготовчого провадження.  
Строк призначення підготовчого судового засідання. Порядок проведення 

підготовчого судового засідання. Рішення, які приймаються в підготовчому судовому 
засіданні.  

Ухвала суду про призначення справи до судового розгляду. ЇЇ форма та зміст. 
Питання, які вирішуються судом в порядку підготовки до судового розгляду.  
Строк призначення справи до розгляду в судовому засіданні. Ознайомлення учасників 

з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи). 
Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 

 
              Тема 14. Загальні положення судового розгляду  
Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду. 
Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи. Запасний суддя. 

Головуючий у судовому засіданні, його повноваження. 
Безперервніть судового розгляду. 
Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки неявки 

прокурора в судове засідання. Відмова прокурора від обвинувачення. 
Участь обвинуваченого в судовому розгляді. Його права та обов'язки. Наслідки 

неприбуття обвинуваченого в судове засідання.  
Участь захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки 

неприбуття захисника в судове засідання. Відмова підсудного від захисника. 
Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права та обов’язки. Наслідки 

неприбуття потерпілого в судове засідання. 
Участь цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників у судовому 

розгляді. Їх права та обов’язки. Наслідки неприбуття цивільного позивача і цивільного 
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відповідача, їх представників  у судове засідання. 
Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, спеціаліста, перекладача, експерта. 
Обов’язки присутніх у зал судового засідання. Заходи, які вживаються до осіб, котрі 

порушують порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду. 
Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового 

провадження. 
Межі судового розгляду . Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді.  
Висунення прокурором додаткового обвинувачення. Відмова прокурора від 

підтримання державного обвинувачення. 
Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. 
Відкладення, зупинення і закриття кримінального провадження. 
Ухвали, які виносить суд першої інстанції в судовому засіданні. Порядок винесення 

таких рішень. 
Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними засобами. 

Зауваження щодо журналу судового засідання і технічного запису судового процесу, 
порядок їх розгляду . 

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 
                    Тема 15. Процедура  судового розгляду 
Відкриття судового засідання і підготовчі процесуальні дії на початку судового 

засідання. Питання, які розглядаються і вирішуються в цій частині судового засідання. 
Судове слідство (з’ясування обставин та перевірки їх доказами), його значення в 

судовому розгляді.  
Початок судового слідства. Визначення судом обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження. Значення при цьому ставлення обвинуваченого 
до пред’явленого йому обвинувачення. 

Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка. Оголошення 
попередніх показань цих осіб. Особливості призначення експертизи в суді. Допит 
експерта. Огляд на місці. Дослідження речових доказів, документів. Дослідження звуко- і 
відеозаписів.  Проведення інших судово-слідчих дій.  

Підстави та порядок закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. 
Судові дебати, їх значення, порядок і зміст. Репліки учасників судових дебатів. 
Останнє слово обвинуваченого, його значення. 
Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 

Тема 16. Судові рішення 
Поняття, значення і види  судових рішень.  
Законність, обгрунтованість і мотивованість  судового рішення. 
Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Види вироків. 

Підстави для винесення обвинувального вироку . Види обвинувальних вироків. Підстави 
для винесення виправдувального вироку.  

Порядок постановлення і проголошення вироку. Окрема думка судді. 
Форма та зміст обвинувального і виправдувального вироків. Форма та зміст ухвали 

суду. Роз’яснення судового рішення. 
Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.   

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
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Змістовий модуль VІ. Судове провадження в інших інстанціях 
Тема 17. Апеляційне провадження  

Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному 
провадженні. 

 Завдання і значення апеляційного провадження.  
Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга. 
Особи, які мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії 

суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги. 
Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне 

оскарження, підстави та порядок.  
Доповнення , зміна і відмова від апеляційної скарги. 
     Суди, які розглядають апеляційні скарги. 
Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної 

скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження. 
Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, 

пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду.  
Заперечення на апеляційну скаргу. 
Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного 

розгляду. 
Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції. 
Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 
Порядок апеляційного розгляду.                                                                                                   
Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції. 
Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом 

апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. 
Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду.   
Особливості нового розгляду судом першої інстанції. 
Порядок перевірки ухвал слідчого судді. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 18. Касаційне провадження 
Суть і значення касаційного провадження 
Суб'єкти, порядок та строки касаційного оскарження 
Розгляд справ за касацією 
Підстави для скасування або зміни судового рішення 
Право касаційного оскарження 
Підстави касаційного оскарження судових рішень, порядок і строки подання касаційної 
скарги. 
Методика складання касаційної скарги 
Суб'єкти касаційного оскарження. 
Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги. 
Подання заперечень на касаційну скаргу 
Захист у касаційній інстанції 
Надсилання касаційної скарги сторонам у справі 
Види постанов за результатами розгляду справи 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
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Тема 19. Провадження у Верховнму Суді України  

1. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом 
України. 

2. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
3. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України.. 
4. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та 

наслідки їх невиконання. 
5. Строки подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

Строки перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
6. Порядок допуску справи до провадження у Верховному Суді України. 
7. Підготовка справи до розгляду Верховним Судом України.  
8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 
9. Рішення, які може прийняти Верховний Суд України за результатами розгляду 

справи.  
10. Зміст і юридична природа ухвали Верховного Суду України. 
11. Обов’язковість ухвал Верховного Суду України. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 
              Тема  20. Провадження за нововиявленими обставинами   
Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново- виявленими 

обставинами.  
 Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст 

нововиявлених  обставин. 
Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових  рішень за 

нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та 
її наслідки. 

Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за 
нововиявленими обставинами. 

Суди, які переглядають сулові рішення за нововиявленими обставинами. 
Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок  здійснення 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення, які приймаються 
за результатами такого перегляду. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 21. Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України.  
 

Кримінальне провадження на підставі угод. 
Поняття та види угод у кримінальному провадженні.  
      Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

Роз’яснення підозрюваному та потерпілому їхнього  права на примирення та механізму 
його реалізації. Ініціювання та укладання угоди. Зміст угоди про примирення. Наслідки 
укладення та затвердження угоди про примирення для підозрюваного чи обвинуваченого 
та потерпілого. 

     Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
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обвинуваченим. Ініціювання та укладення угоди. Заборона укладення угоди про 
визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий. 
Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди про 
визнання винуватості для прокурора і підозрюваного чи обвинуваченого. 

     Порядок судового провадження на підставі угод. Питання, які має з’ясувати суд 
перед затвердженням угоди про примирення і угоди про визнання винуватості. Вирок 
суду на підставі угод. Наслідки невиконання угоди. 

 
     2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальні 
правопорушення, за якими здійснюється кримінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення. Законний привід для початку такого провадження слідчим, 
прокурором.Особливості провадження під час досудового розслідування і в судовому 
розгляді. 

 
      3. Провадження щодо кримінальних проступків.  
 
Провадження шодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального 

провадження. 
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 
Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. 

Додатки до обвинувального акта. 
 Судовий розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Особливості 

апеляційного оскарження вироку 
 
         4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
 
Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Досудове розслідування і судовий розгляд щодо  неповнолітніх. 
Особливості виклику і допиту неповнолітнього підозрюваглго і обвинуваченого. 
Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
запобіжних заходів. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної 
експертиз неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Порядок застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

Особливості кримінального провадження щодо осіб, які на момент вчинення 
суспільно-небезпечного діяння не досягли віку, з якого можлива кримінальна 
відповідальність. Підстави та порядок застосування до таких осіб примусових захолів 
виховного характеру. 

 
5. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Підстави для його здійснення. 
Особливості досудового розслідування у цьому провадженні. Обставини, які 

підлягають встановленню під час досудового розслідування. Призначення судово-
психіатричної експертизи. Права особи, щодо якої здійснюється таке провадження. 
Участь захисника. Запобіжні заходи. Об’єднання і виділення кримінальних проваджень. 
Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування. 
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Порядок судового розгляду щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. Питання, які має з’ясувати суд під час постановлення ухвали щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру. Рішення, які може прийняти суд. 

Види примусових заходів медичного характеру , які може застосувати суд. 
Продовження, зміна і скасування примусових заходів медичного характеру. Відновлення 
кримінального провадження. Оскарження ухвали суду. 

 
6. Інші види особливих порядків провадження. Кримінальне провадження щодо 

окремої категорії осіб. 
 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.  
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України під прапором або розпізнавальним знаком України, якщо це судно 
приписане до порту, розташованого в Україні.  

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
                     Змістовий модуль V. Загальна частина кримінального процесу. 

Виконання судових рішень  
Тема 22. Виконання судових рішень  
Завдання і значення стадії виконання судових рішень. 
Набрання судовим рішенням законної сили.  
Обов'язковість судових рішень. Преюдиційність судового вироку. 
Порядок і строки звернення судового рішення до виконання. 
Набрання законної сили ухвалою (вироком) апеляційного суду, ухвалою касаційного 

суду. Порядок звернення їх до виконання. 
Процесуальні питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень. 

Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються під час виконання вироку і  
після виконання вироку. 

Порядок розгляду судом питань, пов'язаних з виконанням судових рішень. 
Оскарження рішень суду, прийнятих ним у цій стадії процесу.  

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 23. Міжнародне співробітництво  під час кримінального  провадження. 
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій 

1. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Підстави та порядок зносин 
з компетентними органами іноземних держав. Загальні вимоги щодо надання 
міжнародної правової допомоги. Порядок передачі запиту(доручення) про міжнародну 
правову допомогу. Порядок виконання запиту(доручення) про правову допомогу на 
території України. Підстави для відмови в наданні міжнародної правової допомоги. 
Підстави та порядок створення і діяльності міжнародної слідчої групи. Інформування про  
злочин.Особливості проведення окремих слідчих дій при виконанні доручення про 
міжнародну правову допомогу. Присутність представника компетентного органу 
іноземної держави під час виконання запиту(доручення). Вручення документів за 
запитом(дорученням) компетентного органу іноземної держави. Тимчасова передача 
особи в Україну і з України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. 
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Оскарження дій органу дізнання, слідчого, прокурора при наданні міжнародної правової 
допомоги. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги 
на території України. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 
Тема 24. Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (екстрадиція):  
 
Поняття  і значення  для виконання завдань кримінального судочинства. 
Загальні умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, які відають питаннями 

екстрадиції. 
 Порядок підготовки документів та направлення запитів про екстрадицію. 
Межі кримінальної відповідальності виданої особи. 
Тимчасова видача особи. 
Особливості участі захисника і перекладача у процесі видачі особи)екстрадиції).  
Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України. Тимчасовий 

арешт особи. Екстрадиційний арешт. Підстави, порядок і строки його застосування. 
Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту. 

Екстрадиційна перевірка. Підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції). 
Суб’єкти і порядок оскарження рішення про видачу особи(екстрадицію). 
Порядок і строки фактичної передачі особи. Відстрочка передачі особи. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 25. Перейняття кримінального провадження від іноземних держав 
визнання та виконання вироків судів іноземних держав і передача засуджених 

осіб 
 

Поняття та умови  перейняття кримінального переслідування. Форма та зміст 
прохання про перейняття кримінального переслідування. Порядок  передачі прохання 
про перейняття  кримінального переслідування. Наслідки передачі кримінальної справи 
компетентному органу іноземної держави. Порядок виконання в Україні прохання про 
перейняття кримінального переслідування. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 
Підстави для визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні. Запит про 
виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд запиту Міністерством юстиції 
України. Строки і порядок розгляду судом України питання про виконання вироку суду 
іноземної держави. Порядок звернення вироку іноземного суду до виконання. 

Підстави для розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для 
відбування покарання. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування 
покарання. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами 
України,  для відбування покарання в іноземних державах. Порядок розгляду 
запиту(клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної 
держави, для відбування покарання в Україні. Приводи, підстави та порядок розгляду 
судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із 
законодавством України. Обов’язковість повідомлення про зміну або скасування вироку 
щодо переданої засудженої особи. Покриття витрат, пов’язаних з передачею засудженої 
особи. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 
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Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Плани семінарських занять 
 

Загальна частина кримінального процесу   
 

Тема   1. Поняття, завдання і cиcтема кримінального процесу  
Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу .  
Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб. 

Кримінально-процесуальні правовідносини. 
 Кримінальний процес, кримінальне судочинство, правосуддя. Кримінальний процес і 

оперативно-розшукова діяльність. 
Завдання кримінального процесу. Його роль в державному механізмі боротьби зі 

злочинністю та в охороні прав особи. 
Система і стадії кримінального процесу. 
Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти.  
Наука кримінального процесу.  
         Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. Співвідношення 

кримінального процесу з суміжними галузями знань. 
Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 

 
Тема  2. Кримінальне процесуальне законодавство України  
 Поняття і система кримінального процесуального законодавства України. Поняття 

кримінального процесуального права.  
 Значення  Конституції України для формування кримінального процесуального 

законодавства і регулювання кримінального провадження. Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Його структура та зміст. Інші закони, які містять норми кримінального 
процесуального права. Міжнародні договори України та їх співвідношення з 
кримінальним процесуальним законодавством України. Рішення Європейського суду з 
прав людини як джерело кримінального процесуального права України. Значення для 
кримінального процесу рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду 
України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду УкраЇни з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, наказів та інструкцій Генерального прокурора України, керівництва 
СБУ та МВС України.  

 Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види. Застосування 
кримінального процесуального закону за аналогією. 

 Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. 
 Процесуальна форма, її поняття і значення. 
 Процесуальні гарантії, їх поняття та види. 
 Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права. 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 

 
Тема 3. Засади кримінального провадження України  
Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 
Характеристика значення та змісту засад кримінального провадження. Верховенство 
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права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. 
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи 
іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. 
Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 
вини. Забезпечення права на захист. Свобода від самовикриття та право не свідчити 
проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до кримінальної 
відповідальності за одне й те саме правопорушення. Здійснення правосуддя виключно 
судами. Участь народу в здійсненні правосуддя. Незалежність і недоторканність суддів, 
їх підкорення лише закону. Доступ до правосуддя. Змагальність. Безпосередність 
дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і 
відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. 
Розумність строків. Державна мова кримінального провадження. Обов’язковість рішень 
суду. 

 Вільна оцінка доказів.  
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема  4. Суб'єкти кримінального провадження  
Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. 
Суд, його повноваження. Законний склад суду. Слідчий суддя, його повноваження. 
  Сторона обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному 

процесі, на різних його стадіях. Органи досудового розслідування. Слідчий органу 
досудового розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. 
Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи, 
їх завдання і повноваження у кримінальному провадженні.  

 Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, присяжного 
засідателя, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника 
оперативного підрозділу. Відводи і самовідводи. 

  Сторона захисту. Поняття захисту в кримінальному провадженні. Підозрюваний, 
обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов’язки.  

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які можуть брати 
участь у провадженні як законні представники, їх права та обов'язки. 

Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його права та обов'язки. Коло осіб, які 
можуть бути захисниками. Обставини, які виключають участь особи у провадженні як 
захисника. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску захисника до 
участі у провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному 
провадженні. Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника. Відмова захисника 
від захисту. Оплата праці захисника. Підстави та порядок надання безоплатної правової 
допомоги. 

  Потерпілий: поняття, процесуальні права та обов’язки. Представник потерпілого. 
Коло осіб, які можуть бути допущені до участі у провадженні як представники 
потерпілого. Обставини, які виключають участь особи як представника потерпілого. 
Процесуальні права та обов'язки представника. 

Законний представник потерпілого. Коло осіб, які можуть брати участь у провадженні 
як законні представники потерпілого, їх права та обов'язки. 

Інші суб'єкти кримінального  провадження. Заявник, його процесуальні права та 
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обов’язки. 
 Підстави та порядок заявлення цивільного позову в кримінальному провадженні. 

Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов’язки. 
Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. Коло осіб, які можуть бути 
допущені до участі у провадженні як представники. Обставини, які виключають участь 
особи як представника цивільного позивача, цивільного відповідача. Права та обов'язки 
представника. Законний представник цивільного позивача. Коло осіб, які можуть брати 
участь у провадженні як законні представники, їх процесуальні права та обов'язки. 

Свідок. Його процесуальні права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як 
свідки. 

 Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання.  Судовий 
розпорядник. Іх процесуальні права та обов’язки. 

Процесуальні та інші заходи забезпечення безпеки суб'єктів кримінального 
провадження. 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 
Тема  5. Докази і доказування  в кримінальному провадженні   
Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Теорія доказів. 

Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Мета доказування у кримінальному 
провадженні.. 

Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні. Особливості предмету 
доказування в окремих категоріях проваджень. 

Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. 
Визнання доказів недопустимими. Класифікація доказів та їх джерел. 

Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок 
доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних 
засобів для збирання та перевірки доказів. Співвідношення доказів і оперативно-
розшукових матеріалів. Процесуальні умови використання оперативно-розшукових 
матеріалів для одержання доказів у кримінальному провадженні. 

Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, 
одержаних  на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. 

Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. 
Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.  

Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 
Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Обмова, 

самообмова та алібі в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за наявності 
якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у вчиненні 
злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. 

Обґрунтування судом своїх висновків лише на показаннях, які він безпосередньо 
сприймав під час судового засідання.    

Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення 
експертизи у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкового призначення 
експертизи. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу 
експерта, порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Висновок 
(висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та 
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оцінка висновку експерта. 
Речові докази, їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка 

речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при 
завершенні кримінального провадження. 

Документи. Протоколи слідчих та судових дій як джерела доказів. Процесуальні 
гарантії їх повноти та достовірності. Перевірка та оцінка протоколів слідчих і судових 
дій. 

Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за 
результатами оперативно-розшукових заходів. Перевірка та оцінка цих протоколів. 

Інші документи як джерела доказів, їх поняття, види, відмінність від речових доказів. 
Перевірка та оцінка документі  

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема  6. Фіксування кримінального провадження.  
 

  Форми фіксування кримінального провадження. Протоколи і додатки до них. Їх 
форма та зміст. Порядок застосування технічних засобів фіксування кримінального 
провадження.Повне фіксування судового процесу – одна з основних конституційних 
засад судочинства. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового 
розслідування. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 7. Процесуальні рішення, строки і витрати 
 
Види процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Значення процесуальних 

рішень у кримінальному провадженні. Порядок прийняття процесуальних рішень.  
Процесуальні рішення. Їх види, форма та зміст. Вирок і ухвала суду. Ухвала слідчого 

судді. Постанова слідчого, прокурора. Обвинувальний акт. 
Процесуальні строки: поняття та види. Обчислення,  додержання і поновлення. 

Розумність строків кримінального провадження. 
   Процесуальні витрати: поняття, види. Визначення розміру і ухвалення рішення щодо 

процесуальних витрат. 
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального провадження. 
Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, 

уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Строк затримання. 
Протокол затримання, його форма та зміст. Вручення підозрюваному копії протоколу 
затримання. Права та обов'язки затриманого. Участь захисника. Звільнення затриманого. 
Підстави для затримання без ухвали слідчого судді особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, громадянином, який не є уповноваженою службовою 
особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання)  

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. 
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при цьому 
враховуються. 
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Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу взяття під варту . 
Клопотання прокурора чи клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про обрання 
запобіжного заходу, постанова слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу, їх 
форма та зміст. Порядок розгляду слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного 
заходу.Строки тримання підозрюваного і обвинуваченого під вартою під час досудового 
розслідування. Місце та порядок тримання осіб, взятих під варту. Порядок продовження 
строків тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Особливості застосування 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо окремих категорій осіб. Підстави та 
порядок зміни і скасування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 

Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу особистого зобов’язання, 
особистої поруки, застави, домашнього арешту, затримання особи. передання 
неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів піклувальників або адміністрації дитячої 
установи, передання особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам 
сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом або ж поміщення до психіатричного закладу в 
умовах, що виключають її небезпечну поведінку. 

Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади  та інші заходи 
забезпечення кримінального провадження.. Підстави та порядок їх застосування. 

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 

 
 

       Тема  9. Загальні положення досудового розслідування 
Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового 

розслідування і судового слідства. 
Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 
Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки визначення підслідності 

прокурором. 
Строки досудового розслідування.. Порядок їх продовження. 
Підстави та порядок об'єднання і виділення кримінальних справ. 
Процесуальне оформлення цих рішень. 
Розслідування кримінальних справ групою слідчих, Порядок створення слідчої групи.  
Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення. Строк і порядок 

виконання окремого доручення. Доручення слідчого, прокурора оперативному 
підрозділу. 

Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, 
прокурором клопотань учасників досудового розслідування. 

Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 
Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням 

законів органами досудового розслідування. 
Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 

 
Тема 10. Слідчі (розшукові) дії  

 1. Слідчі(розшукові) дії. Поняття, види  та загальні вимоги до їх проведення.  
Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту неповнолітнього 



25 
 

свідка.. Порядок виклику і допиту потерпілого.  
Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка), мета і процесуальний 

порядок проведення, правила оформлення протоколу. 
Проведення допиту в режимі відеоконференції. 
Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.  
Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. 
Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. 
Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, порядок проведення і 

оформлення. Проведення пред»явлення для впізнання в режимі відео- конференції. 
Слідчий експеримент. його суть, підстави та порядок проведення. Протокол слідчого 

експерименту. 
Обшук. його поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку. 
Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд і 

виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку. 
Накладення арешту на майно та його опис. 
Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для 

проведення експертизи. Розгляд слідчим суддею клопотання  сторони захисту про 
залучення експерта. Одержання зразків для експертизи. Випадки обов'язкового 
проведення експертизи. 

2. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та 
підстави  для їх проведення.  

Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з  втручанням у приватне спілкування: аудіо-
, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж;  зняття інформації з електронних 
інформаційних систем. Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст клопотання 
слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії та постанови слідчого судді про надання( або про відмову в наданні) такого дозволу. 

Інші негласні слідчі (розшукові) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла 
чи іншого володіяння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 
спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за 
вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних 
для порівняльного дослідження; використання конфіденційного співробітництва. 
Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст процесуальних документів, які при 
цьому складвються.   

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 

Тема 11. Повідомлення особі про підозру. 
 Допит підозрюваного  

     Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні 
України. 

     Підстави для висунення підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 
Випадки обов’язкового повідомлення про підозру. 

    Форма та зміст  письмового повідомлення про підозру. 
Особи , які повинні повідомляти про підозру і роз’яснювати  підозрюваному його 

процесуальні права та обов’язки 
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     Строк  та порядок вручення  особі письмового повідомлення про підозру. Вручення 
підозрюваному пам’ятки  про його процесуальні права та обов’язки. Наслідки пропуску 
встановленого законом строку вручення повідомлення про підозру. Занесення дати і часу 
повідомлення про підозру та кваліфікації  кримінального правопорушення за 
статтею(частиною статті) Закону України про кримінальну відповідальність до Реєстру 
досудових розслідувань. 

     Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 
     Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 
      Допит особи, якій вручено письмове повідомлення про підозру. Процесуальне 

значення показань і пояснень підозрюваного для суду, який ухвалюватиме рішення  в 
судовому розгляді. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний 

порядок. 
Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. 
Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового 

розслідування.  
Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок 

закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального 
провадження, її форма, зміст і значення. Оскарження постанови про закриття 
кримінального провадження.  

Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної 
відповідальності. Підстави та умови для його  внесення. Порядок розгляду питання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування зверненням 
прокурора до суду з обвинувальним актом.  

Відкриття матеріалів іншій стороні. Підстави для обмеження доступу сторони до 
матеріалів. Права та обов’язки сторін при ознайомленні з матеріалами. Встановлення 
строку  на ознайомлення з матеріалами. Наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні. 

Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення.  
Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту.  

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

 
 

Тема 13. Підсудність. Підготовче провадження 
Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних справ. 
Підстави та порядок передачі кримінального провадження з одного суду до іншого. 
Завдання і значення стадії підготовчого провадження.  
Строк призначення підготовчого судового засідання. Порядок проведення 

підготовчого судового засідання. Рішення, які приймаються в підготовчому судовому 
засіданні.  

Ухвала суду про призначення справи до судового розгляду. ЇЇ форма та зміст. 
Питання, які вирішуються судом в порядку підготовки до судового розгляду.  
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Строк призначення справи до розгляду в судовому засіданні. Ознайомлення учасників 
з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи). 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 
              Тема 14. Загальні положення судового розгляду  
Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду. 
Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи. Запасний суддя. 

Головуючий у судовому засіданні, його повноваження. 
Безперервніть судового розгляду. 
Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки неявки 

прокурора в судове засідання. Відмова прокурора від обвинувачення. 
Участь обвинуваченого в судовому розгляді. Його права та обов'язки. Наслідки 

неприбуття обвинуваченого в судове засідання.  
Участь захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки 

неприбуття захисника в судове засідання. Відмова підсудного від захисника. 
Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права та обов’язки. Наслідки 

неприбуття потерпілого в судове засідання. 
Участь цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників у судовому 

розгляді. Їх права та обов’язки. Наслідки неприбуття цивільного позивача і цивільного 
відповідача, їх представників  у судове засідання. 

Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, спеціаліста, перекладача, експерта. 
Обов’язки присутніх у зал судового засідання. Заходи, які вживаються до осіб, котрі 

порушують порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду. 
Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового 

провадження. 
Межі судового розгляду . Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді.  
Висунення прокурором додаткового обвинувачення. Відмова прокурора від 

підтримання державного обвинувачення. 
Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. 
Відкладення, зупинення і закриття кримінального провадження. 
Ухвали, які виносить суд першої інстанції в судовому засіданні. Порядок винесення 

таких рішень. 
Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними засобами. 

Зауваження щодо журналу судового засідання і технічного запису судового процесу, 
порядок їх розгляду . 

Література[ 1-5;17-21;44;52;103;220;346-370;401] 
 
                    Тема 15. Процедура  судового розгляду 
Відкриття судового засідання і підготовчі процесуальні дії на початку судового 

засідання. Питання, які розглядаються і вирішуються в цій частині судового засідання. 
Судове слідство (з’ясування обставин та перевірки їх доказами), його значення в 

судовому розгляді.  
Початок судового слідства. Визначення судом обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження. Значення при цьому ставлення обвинуваченого 
до пред’явленого йому обвинувачення. 

Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка. Оголошення 
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попередніх показань цих осіб. Особливості призначення експертизи в суді. Допит 
експерта. Огляд на місці. Дослідження речових доказів, документів. Дослідження звуко- і 
відеозаписів.  Проведення інших судово-слідчих дій.  

Підстави та порядок закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. 
Судові дебати, їх значення, порядок і зміст. Репліки учасників судових дебатів. 
Останнє слово обвинуваченого, його значення. 
Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 

Тема 16. Судові рішення 
 
Поняття, значення і види  судових рішень.  
Законність, обгрунтованість і мотивованість  судового рішення. 
Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Види вироків. 

Підстави для винесення обвинувального вироку . Види обвинувальних вироків. Підстави 
для винесення виправдувального вироку.  

Порядок постановлення і проголошення вироку. Окрема думка судді. 
Форма та зміст обвинувального і виправдувального вироків. Форма та зміст ухвали 

суду. Роз’яснення судового рішення. 
Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.   

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 17. Апеляційне провадження  
Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному 

провадженні. 
 Завдання і значення апеляційного провадження.  
Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга. 
Особи, які мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії 

суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги. 
Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне 

оскарження, підстави та порядок.  
Доповнення , зміна і відмова від апеляційної скарги. 
     Суди, які розглядають апеляційні скарги. 
Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної 

скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження. 
Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, 

пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду.  
Заперечення на апеляційну скаргу. 
Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного 

розгляду. 
Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції. 
Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 
Порядок апеляційного розгляду.                                                                                                   
Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції. 
Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом 

апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. 
Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду.   
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Особливості нового розгляду судом першої інстанції. 
Порядок перевірки ухвал слідчого судді. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 18. Касаційне провадження 
Суть і значення касаційного провадження 
Суб'єкти, порядок та строки касаційного оскарження 
Розгляд справ за касацією 
Підстави для скасування або зміни судового рішення 
Право касаційного оскарження 
Підстави касаційного оскарження судових рішень, порядок і строки подання касаційної 
скарги. 
Методика складання касаційної скарги 
Суб'єкти касаційного оскарження. 
Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги. 
Подання заперечень на касаційну скаргу 
Захист у касаційній інстанції 
Надсилання касаційної скарги сторонам у справі 
Види постанов за результатами розгляду справи 

Література [17;41;56-61;100-107;189;234-242;300-303;411] 
 

Тема 19. Провадження у Верховнму Суді України  
12. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом 

України. 
13. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
14. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України.. 
15. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та 

наслідки їх невиконання. 
16. Строки подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

Строки перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
17. Порядок допуску справи до провадження у Верховному Суді України. 
18. Підготовка справи до розгляду Верховним Судом України.  
19. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 
20. Рішення, які може прийняти Верховний Суд України за результатами розгляду 

справи.  
21. Зміст і юридична природа ухвали Верховного Суду України. 
22. Обов’язковість ухвал Верховного Суду України. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 
              Тема 20. Провадження за нововиявленими обставинами   
Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново- виявленими 

обставинами.  
 Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст 

нововиявлених  обставин. 
Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових  рішень за 



30 
 

нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та 
її наслідки. 

Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за 
нововиявленими обставинами. 

Суди, які переглядають сулові рішення за нововиявленими обставинами. 
Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок  здійснення 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення, які приймаються 
за результатами такого перегляду. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 21. Особливі порядки провадження в кримінальному процесі України.  
 

Кримінальне провадження на підставі угод. 
Поняття та види угод у кримінальному провадженні.  
      Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

Роз’яснення підозрюваному та потерпілому їхнього  права на примирення та механізму 
його реалізації. Ініціювання та укладання угоди. Зміст угоди про примирення. Наслідки 
укладення та затвердження угоди про примирення для підозрюваного чи обвинуваченого 
та потерпілого. 

     Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим. Ініціювання та укладення угоди. Заборона укладення угоди про 
визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий. 
Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди про 
визнання винуватості для прокурора і підозрюваного чи обвинуваченого. 

     Порядок судового провадження на підставі угод. Питання, які має з’ясувати суд 
перед затвердженням угоди про примирення і угоди про визнання винуватості. Вирок 
суду на підставі угод. Наслідки невиконання угоди. 

 
     2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальні 
правопорушення, за якими здійснюється кримінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення. Законний привід для початку такого провадження слідчим, 
прокурором.Особливості провадження під час досудового розслідування і в судовому 
розгляді. 

 
      3. Провадження щодо кримінальних проступків.  
 
Провадження шодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального 

провадження. 
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 
Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. 

Додатки до обвинувального акта. 
 Судовий розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Особливості 

апеляційного оскарження вироку 
 
         4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
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Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. Досудове розслідування і судовий розгляд щодо  неповнолітніх. 
Особливості виклику і допиту неповнолітнього підозрюваглго і обвинуваченого. 
Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
запобіжних заходів. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної 
експертиз неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Порядок застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

Особливості кримінального провадження щодо осіб, які на момент вчинення 
суспільно-небезпечного діяння не досягли віку, з якого можлива кримінальна 
відповідальність. Підстави та порядок застосування до таких осіб примусових захолів 
виховного характеру. 

 
5. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Підстави для його здійснення. 
Особливості досудового розслідування у цьому провадженні. Обставини, які 

підлягають встановленню під час досудового розслідування. Призначення судово-
психіатричної експертизи. Права особи, щодо якої здійснюється таке провадження. 
Участь захисника. Запобіжні заходи. Об’єднання і виділення кримінальних проваджень. 
Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування. 

Порядок судового розгляду щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. Питання, які має з’ясувати суд під час постановлення ухвали щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру. Рішення, які може прийняти суд. 

Види примусових заходів медичного характеру , які може застосувати суд. 
Продовження, зміна і скасування примусових заходів медичного характеру. Відновлення 
кримінального провадження. Оскарження ухвали суду. 

 
6. Інші види особливих порядків провадження. Кримінальне провадження щодо 

окремої категорії осіб. 
 Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.  
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України під прапором або розпізнавальним знаком України, якщо це судно 
приписане до порту, розташованого в Україні.  

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема 22. Виконання судових рішень  
Завдання і значення стадії виконання судових рішень. 
Набрання судовим рішенням законної сили.  
Обов'язковість судових рішень. Преюдиційність судового вироку. 
Порядок і строки звернення судового рішення до виконання. 
Набрання законної сили ухвалою (вироком) апеляційного суду, ухвалою касаційного 

суду. Порядок звернення їх до виконання. 
Процесуальні питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень. 

Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються під час виконання вироку і  
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після виконання вироку. 
Порядок розгляду судом питань, пов'язаних з виконанням судових рішень. 

Оскарження рішень суду, прийнятих ним у цій стадії процесу.  
Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 

 
Тема 23. Міжнародне співробітництво  під час кримінального  провадження. 

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій 
1. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Підстави та порядок зносин 

з компетентними органами іноземних держав. Загальні вимоги щодо надання 
міжнародної правової допомоги. Порядок передачі запиту(доручення) про міжнародну 
правову допомогу. Порядок виконання запиту(доручення) про правову допомогу на 
території України. Підстави для відмови в наданні міжнародної правової допомоги. 
Підстави та порядок створення і діяльності міжнародної слідчої групи. Інформування про  
злочин.Особливості проведення окремих слідчих дій при виконанні доручення про 
міжнародну правову допомогу. Присутність представника компетентного органу 
іноземної держави під час виконання запиту(доручення). Вручення документів за 
запитом(дорученням) компетентного органу іноземної держави. Тимчасова передача 
особи в Україну і з України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. 
Оскарження дій органу дізнання, слідчого, прокурора при наданні міжнародної правової 
допомоги. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги 
на території України. 

 
Тема 24. Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (екстрадиція):  
 
Поняття  і значення  для виконання завдань кримінального судочинства. 
Загальні умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, які відають питаннями 

екстрадиції. 
 Порядок підготовки документів та направлення запитів про екстрадицію. 
Межі кримінальної відповідальності виданої особи. 
Тимчасова видача особи. 
Особливості участі захисника і перекладача у процесі видачі особи)екстрадиції).  
Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України. Тимчасовий 

арешт особи. Екстрадиційний арешт. Підстави, порядок і строки його застосування. 
Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту. 

Екстрадиційна перевірка. Підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції). 
Суб’єкти і порядок оскарження рішення про видачу особи(екстрадицію). 
Порядок і строки фактичної передачі особи. Відстрочка передачі особи. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

Тема 25. Перейняття кримінального провадження від іноземних держав 
визнання та виконання вироків судів іноземних держав і передача засуджених 

осіб 
 

Поняття та умови  перейняття кримінального переслідування. Форма та зміст 
прохання про перейняття кримінального переслідування. Порядок  передачі прохання 
про перейняття  кримінального переслідування. Наслідки передачі кримінальної справи 
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компетентному органу іноземної держави. Порядок виконання в Україні прохання про 
перейняття кримінального переслідування. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 
Підстави для визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні. Запит про 
виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд запиту Міністерством юстиції 
України. Строки і порядок розгляду судом України питання про виконання вироку суду 
іноземної держави. Порядок звернення вироку іноземного суду до виконання. 

Підстави для розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для 
відбування покарання. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування 
покарання. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами 
України,  для відбування покарання в іноземних державах. Порядок розгляду 
запиту(клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної 
держави, для відбування покарання в Україні. Приводи, підстави та порядок розгляду 
судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із 
законодавством України. Обов’язковість повідомлення про зміну або скасування вироку 
щодо переданої засудженої особи. Покриття витрат, пов’язаних з передачею засудженої 
особи. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 

Література [15;41-57;11-116;193;225-227;316;408-411] 
 

ТЕСТИ 
 
Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, визначає таке положення: «Ніхто не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, 
якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним 
сумнівом»? 

А) змагальність сторін та свобода у поданні суду своїх доказів; 
Б) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 
В) свобода від самовикриття; 
Г) право на захист. 
Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, визначає таке положення: «Кожна особа має право не говорити 
нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент 
відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці 
права»? 

А) презумпція невинуватості; 
Б) право на захист; 
В) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення; 
Г) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї. 
Чим має характеризуватися діяльність прокурора при здійсненні повноважень 

у кримінальному провадженні? 
А) прокурор є самостійним у своїй процесуальній діяльності; 
Б) прокурор зобов’язаний погоджувати свою процесуальну позицію з прокурором 

вищого рівня; 
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В) прокурор повинен дотримуватись думки слідчого судді при прийнятті 
процесуального рішення; 

Г) прокурор повинен погоджувати процесуальне рішення зі стороною захисту. 
Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне провадження підлягає 
негайному закриттю, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню існує 
вирок суду, який набрав законної сили»? 

А) презумпція невинуватості; 
Б) право на захист; 
В) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення; 
Г) змагальність сторін і свобода у наданні суду своїх доказів. 
Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, визначає таке положення: «Кожен має право захищати усіма 
засобами, що не заборонені законом, свою людську гідність, права, свободи та 
інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження»? 

А) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 
Б) законність; 
В) повага до людської гідності; 
Г) право на захист. 
Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне процесуальне 
законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду 
з прав людини»? 

А) законність; 
Б) повага до людської гідності; 
В) справедливість; 
Г) право на захист. 
Хто з перелічених осіб може бути захисником у кримінальному провадженні, 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України та 

стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України відсутні відомості про зупинення 
або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю; 

Б) близький родич підозрюваного, обвинуваченого, його опікун чи піклувальник за 
наявності юридичної освіти; 

В) будь-яка особа, котра має вищу юридичну освіту і трирічний досвід роботи у 
сфері права; 

Г) нотаріус. 
Чи має право свідок у кримінальному провадженні відмовитися давати 

показання? 
А) ні, не має такого права; 
Б) має таке право за згодою прокурора; 
В) має таке право за згодою слідчого судді; 
Г) має право відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів 

своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, 
близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також 
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показання щодо відомостей, які згідно з положеннями Кримінального процесуального 
кодексу не підлягають розголошенню. 

Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт? 
А) уповноважений при здійсненні нагляду за досудовим розслідуванням у формі 

процесуального керівництва; 
Б) не уповноважений; 
В) уповноважений тільки керівник органу прокуратури або його заступник; 
Г) уповноважений за погодженням зі слідчим суддею. 
Хто з названих осіб забезпечує проведення досудового розслідування у розумні 

строки? 
А) слідчий, прокурор, слідчий суддя; 
Б) слідчий, керівник досудового розслідування, прокурор; 
В) слідчий, прокурор; 
Г) прокурор і (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції) 

слідчий суддя. 
Що НЕ визначено загальною засадою кримінального провадження, відповідно 

до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) таємницю спілкування; 
Б) недоторканність права власності; 
В) диспозитивність; 
Г) правопорядок. 
Скільки захисників одного обвинуваченого одночасно можуть брати участь у 

судовому розгляді, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) не більше трьох; 
Б) не більше п’яти; 
В) Кримінальний процесуальний кодекс України не обмежує кількість захисників; 
Г) не більше чотирьох. 
Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити 

неможливо, то яким судом здійснюється кримінальне провадження?  
А) судом, у межах територіальної юрисдикції якого розпочато досудове 

розслідування; 
Б) судом, у межах територіальної юрисдикції якого особі повідомлено про підозру; 
В) судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове 

розслідування; 
Г) судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться прокуратура. 
На кого покладається обов’язок застосовувати всі передбачені законом заходи 

для забезпечення ефективності досудового розслідування, відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) на орган досудового розслідування; 
Б) на орган досудового розслідування та прокуратуру; 
В) на слідчого та процесуального керівника; 
Г) на слідчого, процесуального керівника, слідчого суддю. 
В який спосіб залучається слідчим, прокурором законний представник 

підозрюваного, обвинуваченого? 
А) шляхом направлення повідомлення; 
Б) шляхом складання протоколу про залучення законного представника; 
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В) шляхом винесення постанови; 
Г) шляхом заявлення клопотання. 
Яким документом підтверджуються повноваження захисника на участь у 

кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України?  

А) тільки свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 
Б) тільки ордером; 
В) тільки договором із захисником або дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги; 
Г) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером, договором 

із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги. 

Яким судом здійснюється кримінальне провадження щодо обвинувачення 
судді у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) судом, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді; 
Б) головою суду, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді; 
В) судом, що найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений 

обіймає або обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці; 
Г) судом, який визначений колегією суддів відповідного апеляційного суду. 
Хто з названих осіб належить до сторони кримінального провадження з боку 

обвинувачення? 
А) суддя, слідчий суддя, присяжний; 
Б) заявник, захисник; 
В) свідок, керівник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження; 
Г) слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також 

потерпілий, його представник та законний представник. 
Хто з названих осіб НЕ належить до сторони кримінального провадження з 

боку обвинувачення?  
А) потерпілий; 
Б) керівник органу досудового розслідування; 
В) представник та законний представник потерпілого; 
Г) цивільний позивач. 
 
Чиїми повноваженнями користується співробітник оперативного підрозділу 

під час виконання доручень слідчого, прокурора, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) слідчого судді; 
Б) прокурора; 
В) слідчого; 
Г) керівника органу досудового розслідування. 
Чи мають право співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного 
бюро України) здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 
власною ініціативою? 
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А) ні, не мають такого права; 
Б) мають право лише після погодження з керівником Національного 

антикорупційного бюро України; 
В) мають право після погодження з керівником Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 
Г) у будь-якому випадку мають таке право. 
Що з названого НЕ створює підстав для відводу прокурора у кримінальному 

провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, 
цивільного позивача або цивільного відповідача; 

Б) якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя або 
захисник; 

В) якщо він брав участь у цьому ж провадженні як представник, свідок, експерт, 
спеціаліст, перекладач; 

Г) якщо він брав участь у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, 
апеляційної і касаційної інстанцій як прокурор. 

Що з названого НЕ створює підстав для відводу захисника, представника у 
кримінальному провадженні? 

А) якщо особа брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий 
суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний 
відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач; 

Б) якщо зупинено або припинено право особи на зайняття адвокатською діяльністю 
(зупинено дію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його 
анульовано) в порядку, передбаченому законом; 

В) якщо особа є близьким родичем або членом сім’ї підозрюваного; 
Г) якщо особа є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора, 

потерпілого або будь-кого зі складу суду. 
Коли може бути заявлена заява про відвід прокурора, відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України? 
А) як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження; 
Б) тільки під час судового провадження; 
В) тільки до початку судового розгляду; 
Г) тільки під час досудового розслідування. 
 
Хто вирішує питання про відвід слідчого під час досудового розслідування? 
А) прокурор; 
Б) керівник органу прокуратури; 
В) слідчий суддя; 
Г) керівник органу досудового розслідування. 
Яка особа, незалежно від її участі у кримінальному провадженні, має право 

оскаржити судове рішення в апеляційному порядку? 
А) керівник місцевої прокуратури; 
Б) заступник керівника місцевої прокуратури, на якого такий обов’язок покладений 

розпорядженням про розподіл обов’язків; 
В) начальники галузевих відділів та управлінь регіональних прокуратур; 
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Г) Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, керівник 
регіональної прокуратури, його перший заступник та заступники. 

Що із названого НЕ є джерелом доказів, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) показання; 
Б) висновок експерта; 
В) пояснення; 
Г) документи. 
За якої з названих умов доказ визнається допустимим, відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України? 
А) підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні; 
Б) вказує на факт, що має значення для кримінального провадження; 
В) об’єктивно відображає обставини вчинення кримінального правопорушення; 
Г) отриманий в порядку, встановленому у Кримінальному процесуальному кодексі 

України. 
Коли суд вирішує питання допустимості доказів за відсутності даних щодо 

очевидної недопустимості доказів, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) не пізніше п’яти днів з дня надходження до суду обвинувального акта або 
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи 
про звільнення від кримінальної відповідальності; 

Б) у підготовчому судовому засіданні; 
В) на початку судового розгляду; 
Г) в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. 
Який із доказів має наперед встановлену силу, відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України? 
А) показання; 
Б) висновок експерта; 
В) жодний із доказів; 
Г) документ. 
На кого покладається обов’язок доказування розміру процесуальних витрат, 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) тільки на слідчого; 
Б) лише на сторону обвинувачення; 
В) на сторону, яка їх подає; 
Г) на суд. 
За якої умови доказ визнається належним, відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України? 
А) він підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні; 
Б) його було вилучено під час огляду місця події; 
В) його було отримано у порядку, встановленому у Кримінальному 

процесуальному кодексі України; 
Г) він об’єктивно відображає обставини вчинення кримінального правопорушення. 
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Яким способом сторона захисту НЕ уповноважена здійснювати збирання 
доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 

А) шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій; 

Б) шляхом витребування та отримання від органів державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, 
копій документів, відомостей, висновків ревізій, актів перевірок; 

В) шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій та інших процесуальних дій; 

Г) шляхом витребування та отримання висновків експертів. 
Який з названих учасників кримінального провадження зобов’язаний давати 

показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду в установленому у 
Кримінальному процесуальному кодексі України порядку?  

А) підозрюваний; 
Б) експерт; 
В) обвинувачений; 
Г) потерпілий. 
Хто з названих осіб НЕ наділений повноваженнями здійснювати оцінку 

доказів у кримінальному проваджені? 
А) слідчий; 
Б) прокурор; 
В) суд; 
Г) експерт. 
За якої з названих ситуацій показання з чужих слів НЕ можуть бути визнані 

судом допустимим доказом, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України? 

А) вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу 
або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або 
співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального 
провадження; 

Б) вони підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими; 
В) сторони погоджуються визнати їх доказами; 
Г) підозрюваний, обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких 

особа не може бути допитана. 
 
Яким чином слідчий здійснює оцінку доказів, відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України? 
А) за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись 
законом; 

Б) за вказівкою прокурора; 
В) за наказом керівника органу досудового розслідування; 
Г) за дорученням суду. 
Що з названого НЕ може ґрунтуватися на доказах, визнаних судом 

недопустимими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) апеляційна скарга; 
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Б) висновок експерта; 
В) клопотання сторони; 
Г) промова учасника судових дебатів. 
Що повинна зробити сторона кримінального провадження у разі втрати 

наданого їй законним володільцем документа? 
А) зобов’язана відшкодувати йому лише витрати, пов’язані з виготовленням 

дубліката документа; 
Б) зобов’язана відшкодувати йому витрати, пов’язані з втратою та виготовленням 

дубліката документа; 
В) зобов’язана лише виготовити йому дублікат документа; 
Г) не має зобов’язань щодо відшкодування жодних витрат. 
Протягом якого часу документи, що є речовими доказами, залишаються в 

матеріалах кримінального провадження? 
А) протягом року після ухвалення судом судового рішення, яким закінчується 

кримінальне провадження; 
Б) протягом розумного строку; 
В) протягом двох місяців після ухвалення судом судового рішення, яким 

закінчується кримінальне провадження; 
Г) протягом усього часу зберігання матеріалів кримінального провадження. 
Яким з названих органів визначається порядок зберігання речових доказів 

стороною обвинувачення, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України? 

А) Генеральним прокурором України; 
Б) Кабінетом Міністрів України; 
В) Державною судовою адміністрацією України; 
Г) судом. 
Що з названого є процесуальними джерелами доказів , відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України? 
А) показання, речові докази, документи, акти ревізій, перевірок; 
Б) показання, речові докази, документи, висновки експертів; 
В) показання, акти ревізій, перевірок, документи, висновки експертів; 
Г) визнання особою вини, речові докази, документи, висновки експертів. 
Що зобов’язана зробити особа, яка проводить допит, у разі заяви 

підозрюваного про відмову відповідати на запитання, давати показання? 
А) скласти відповідний акт, копію якого направити прокурору; 
Б) з’ясувати причини відмови і узгодити це питання з адвокатом; 
В) продовжити допит, зробивши відповідну відмітку в протоколі, і зазначити у 

ньому всі заплановані питання до підозрюваного; 
Г) зупинити допит одразу після отримання такої заяви. 
Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

зобов’язані зробити слідчий, прокурор у разі проникнення до житла особи у 
невідкладних випадках без ухвали слідчого судді? 

А) скласти відповідний акт, копію якого долучити до кримінального провадження; 
Б) невідкладно після здійснення таких дій повідомити про це керівника 

прокуратури; 
В) невідкладно після здійснення таких дій повідомити про це слідчого суддю; 
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Г) невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про 
проведення обшуку до слідчого судді. 

В якому порядку здійснюється примусове залучення особи для проведення 
медичної або психіатричної експертизи, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) за постановою слідчого; 
Б) за постановою прокурора; 
В) за ухвалою слідчого судді, суду; 
Г) слідчим за погодженням з прокурором. 
Ким приймається рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового 

розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) слідчим; 
Б) керівником органу досудового розслідування; 
В) керівником органу прокуратури; 
Г) прокурором. 
У яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений приймати процесуальне 
рішення? 

А) у випадках, передбачених у Кримінальному процесуальному кодексі України; 
Б) у випадках проведення кожної слідчої (розшукової) дії; 
В) тільки у випадку закриття кримінального провадження; 
Г) тільки у випадку продовження строків досудового розслідування. 
В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 
оперативним підрозділам? 

А) за погодженням з керівником відповідного підрозділу; 
Б) за погодженням зі слідчим суддею; 
В) без будь-якого погодження; 
Г) за погодженням з прокурором вищого рівня. 
В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений повідомляти особі про 
підозру? 

А) після погодження зі слідчим суддею; 
Б) після погодження з керівником органу досудового розслідування; 
В) без будь-якого погодження; 
Г) після погодження з прокурором вищого рівня. 
В яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений скасовувати постанови 
слідчих? 

А) у випадку їх необґрунтованості і незаконності; 
Б) у випадку їх винесення без згоди слідчого судді; 
В) у випадку оскарження їх до суду; 
Г) у випадку оскарження їх до прокурора вищого рівня. 
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В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове 
розслідування? 

А) за наявності підстав, передбачених у Кримінальному процесуальному кодексі 
України; 

Б) при отриманні згоди слідчого судді; 
В) при отриманні згоди судді; 
Г) за наявності ухвали суду. 
Які процесуальні заходи можуть бути вжиті керівником органу прокуратури в 

разі неефективного здійснення прокурором нагляду за додержанням законів при 
проведенні досудового розслідування? 

А) заслухати його звіт на оперативній нараді; 
Б) поставити питання про його депреміювання; 
В) поставити питання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
Г) покласти обов’язки нагляду на іншого прокурора. 
Чи уповноважений прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, відсторонювати слідчого від проведення 
досудового розслідування? 

А) уповноважений у разі грубого порушення слідчим закону; 
Б) уповноважений за погодженням зі слідчим суддею; 
В) не уповноважений, може тільки ініціювати це питання перед керівником органу 

досудового розслідування; 
Г) уповноважений за погодженням з керівником органу досудового розслідування. 
Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт? 
А) уповноважений при здійсненні нагляду за досудовим розслідуванням; 
Б) не уповноважений; 
В) уповноважений тільки керівник органу прокуратури або його заступник; 
Г) уповноважений за погодженням зі слідчим суддею. 
Протягом якого часу після подання заяви про кримінальне правопорушення 

слідчий, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань? 

А) протягом 10 днів; 
Б) не пізніше поточного дня; 
В) невідкладно, але не пізніше 24 годин; 
Г) упродовж трьох діб після проведення перевірки. 
Кому надсилається копія постанови слідчого про закриття кримінального 

провадження? 
А) тільки прокурору; 
Б) керівнику органу досудового розслідування; 
В) заявнику, потерпілому, прокурору; 
Г) підозрюваному і захиснику. 
Що зобов’язаний визначити керівник прокуратури, який задовольняє 

клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування, 
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 

А) новий строк розслідування; 
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Б) перелік доказів, необхідних для підтвердження чи спростування винуватості 
особи; 

В) докази, які необхідно отримати для проведення чи завершення проведення 
експертизи; 

Г) коло свідків, яких необхідно додатково допитати. 
Згідно з якими положеннями проводиться процесуальна дія відповідно до 

норм Кримінального процесуального кодексу України? 
А) згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, 

чинними на момент закінчення виконання такої дії; 
Б) згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, 

чинними на момент початку виконання такої дії; 
В) згідно з положеннями наказів Генерального прокурора України, які 

регламентують порядок проведення процесуальних дій; 
Г) згідно з положеннями постанов Пленуму Верховного Суду, які регламентують 

порядок проведення процесуальних дій. 
Як має діяти слідчий, якому із заяви, повідомлення, інших джерел стало 

відомо про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його 
компетенції? 

А) передає всі наявні у нього матеріали слідчому, до компетенції якого віднесено 
розслідування кримінального правопорушення; 

Б) проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність; 
В) передає всі наявні у нього матеріали керівнику органу досудового розслідування 

для направлення їх до іншого органу за підслідністю; 
Г) повідомляє про це орган досудового розслідування, до компетенції якого 

віднесено розслідування кримінального правопорушення. 
Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення 

кримінального правопорушення? 
А) прокурором; 
Б) слідчим суддею; 
В) керівником органу прокуратури; 
Г) судом. 
Що із названого прокурор зобов’язаний під розписку надати підозрюваному, 

його захиснику, законному представнику? 
А) тільки копію обвинувального акта; 
Б) копії усіх матеріалів досудового розслідування; 
В) тільки копію обвинувального акта та копію реєстру матеріалів досудового 

розслідування; 
Г) тільки копію реєстру матеріалів досудового розслідування. 
 
 
В якому порядку проводиться досудове розслідування у кримінальному 

провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю? 
А) із дотриманням вимог режиму секретності; 
Б) не проводиться; 
В) проводиться за умови наявності у всіх учасників провадження допуску до 

державної таємниці; 
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Г) з дозволу слідчого судді. 
В якому із названих випадків повідомляти про нову підозру або змінити 

раніше повідомлену підозру уповноважений виключно прокурор? 
А) повідомлення про підозру здійснив оперативний працівник; 
Б) повідомлення про підозру здійснив прокурор; 
В) повідомлення про підозру здійснив керівник прокуратури; 
Г) повідомлення про підозру здійснив слідчий. 
Які дії повинен вчинити прокурор, коли встановить на стадії досудового 

розслідування підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності? 
А) звільнити особу від кримінальної відповідальності; 
Б) скласти клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та 

отримати згоду підозрюваного на таке звільнення; 
В) дати вказівку слідчому про закриття кримінального провадження; 
Г) отримати згоду заявника на таке звільнення. 
Чи уповноважений прокурор звільнити від кримінальної відповідальності за 

вчинене кримінальне правопорушення? 
А) так, в окремо визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України 

випадках; 
Б) ні, це право слідчого; 
В) ні, це повноваження суду; 
Г) так, якщо на це погоджуються сторони кримінального провадження. 
Коли прокурор зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого при звільненні 

підозрюваного від кримінальної відповідальності? 
А) перед направленням до суду клопотання про звільнення підозрюваного від 

кримінальної відповідальності; 
Б) перед врученням потерпілому пам’ятки про права та обов’язки; 
В) перед врученням підозрюваному повідомлення про підозру; 
Г) перед внесенням відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР. 
Який з названих документів НЕ є процесуальним рішенням у кримінальному 

провадженні? 
А) обвинувальний акт; 
Б) вирок суду; 
В) ухвала слідчого судді; 
Г) повідомлення прокурора. 
В якій формі приймається судове рішення у кримінальному провадженні?  
А) лише у формі постанови; 
Б) лише у формі вироку; 
В) у формі ухвали або вироку; 
Г) у формі постанови, ухвали, вироку. 
Обов’язковою для виконання ким є постанова слідчого, прокурора у 

кримінальному провадженні, прийнята в межах компетенції згідно із законом? 
А) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та 

підпорядкування; 
Б) лише учасниками кримінального провадження; 
В) фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона 

стосується; 
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Г) фізичними та юридичними особами, крім суб’єктів, щодо яких проводиться 
спеціальне досудове розслідування. 

На підставі якого процесуального рішення здійснюється освідування особи у 
кримінальному провадженні? 

А) постанови слідчого; 
Б) постанови прокурора; 
В) ухвали слідчого судді; 
Г) клопотання підозрюваного, свідка чи потерпілого. 
За якої умови текст показань може не вноситися до відповідного протоколу, 

коли допит фіксується за допомогою технічних засобів? 
А) клопотання про це заявили потерпілий і його представник; 
Б) клопотання про це заявили підозрюваний і його захисник; 
В) це визнав за можливе слідчий або прокурор; 
Г) жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на внесенні показань до 

протоколу допиту. 
З чого складається протокол, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України? 
А) зі вступної частини, описової частини, заключної частини; 
Б) зі вступної частини, мотивувальної частини, заключної частини; 
В) зі вступної частини, описової частини; 
Г) зі вступної частини, заключної частини. 
Яким є наслідок внесення клопотання учасника процесуальної дії у 

кримінальному провадженні про застосування технічних засобів? 
А) застосування технічних засобів стає можливим з дозволу слідчого, погодженого 

із прокурором; 
Б) застосування технічних засобів стає можливим з дозволу слідчого судді; 
В) застосування технічних засобів стає можливим з дозволу захисника або 

законного представника; 
Г) застосування технічних засобів стає обов’язковим. 
Чи мають право учасники судового провадження отримати копію запису 

судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу, відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) мають таке право; 
Б) не мають такого права; 
В) мають таке право лише за згодою державного обвинувача; 
Г) мають таке право за рішенням суду апеляційної інстанції. 
Ким підписується журнал судового засідання, що ведеться секретарем 

судового засідання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) головуючим суддею; 
Б) державним обвинувачем; 
В) слідчим суддею; 
Г) секретарем судового засідання. 
З яких частин складається постанова слідчого? 
А) зі вступної частини, описової частини, заключної частини; 
Б) зі вступної частини, описової частини, резолютивної частини; 
В) зі вступної частини, мотивувальної частини, резолютивної частини; 
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Г) зі вступної частини, мотивувальної частини. 
Ким складається реєстр матеріалів досудового розслідування? 
А) слідчим або прокурором; 
Б) слідчим суддею; 
В) секретарем судового засідання; 
Г) керівником органу досудового розслідування. 
В якій формі приймається рішення слідчого, прокурора? 
А) ухвали; 
Б) постанови; 
В) клопотання; 
Г) протоколу. 
Чим з названого є обвинувальний акт? 
А) процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи 

суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце 
проведення відповідної процесуальної дії або прийняте процесуальне рішення чи 
здійснену процесуальну дію; 

Б) спеціально створеним з метою збереження інформації матеріальним об’єктом, 
який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо 
відомості, які можуть бути використані як доказ факту обставин, що встановлюються під 
час кримінального провадження; 

В) стислим викладом фактичних обставин вчинення кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; 

Г) процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. 

Де можуть фіксуватися процесуальні дії під час кримінального провадження? 
А) у протоколі судового засідання, на носії інформації, у журналі судового 

засідання, в рішенні слідчого; 
Б) у протоколі судового засідання, на носії інформації, у журналі судового 

засідання, в рішенні прокурора; 
В) у протоколі, на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів 

зафіксовані процесуальні дії, у журналі судового засідання; 
Г) у протоколі судового засідання, на носії інформації, у журналі судового 

засідання; у реєстрі матеріалів досудового розслідування. 
В якому документі зазначається про фіксування процесуальної дії під час 

досудового розслідування за допомогою технічних засобів? 
А) в ухвалі слідчого судді; 
Б) у постанові слідчого, прокурора; 
В) у протоколі; 
Г) у письмових поясненнях учасників процесуальної дії. 
Хто приймає рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних 

засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань 
слідчим суддею? 

А) слідчий, прокурор; 
Б) прокурор; 
В) особа, яка проводить відповідну процесуальну дію; 
Г) слідчий суддя. 
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Що НЕ повинен містити Реєстр матеріалів досудового розслідування? 
А) реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; 
Б) номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового 

розслідування, а також час її проведення; 
В) характер та розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням; 
Г) вид заходу забезпечення кримінального провадження, дату і строк його 

застосування. 
Вимогам до позовів, які пред’являються у порядку якого виду судочинства 

повинні відповідати форма та зміст позовної заяви у кримінальному провадженні? 
А) вимогам до позовів, які пред’являються у порядку адміністративного 

судочинства; 
Б) вимогам до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства; 
В) вимогам до позовів, які пред’являються у порядку господарського судочинства; 
Г) вимогам до позовів, які пред’являються у порядку будь-якого судочинства. 
Яке рішення приймає суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від 

доведеності підстав і розміру цивільного позову? 
А) задовольняє повністю або частково чи відмовляє в цивільному позові; 
Б) задовольняє або відмовляє в задоволені позову; 
В) зобов’язує обвинуваченого відшкодувати шкоду, завдану кримінальним 

правопорушенням; 
Г) зобов’язує обвинуваченого відшкодувати шкоду, завдану кримінальним 

правопорушенням, та процесуальні витрати у справі. 
Кому належить право на будь-якій стадії кримінального провадження 

відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі 
внаслідок кримінального правопорушення? 

А) підозрюваному; 
Б) обвинуваченому, а за його згодою іншим особам; 
В) підозрюваному, обвинуваченому, а за їх згодою також іншим особам; 
Г) державі. 
Яке рішення щодо цивільного позову приймає суд у разі встановлення 

відсутності події кримінального правопорушення? 
А) залишає позов без розгляду; 
Б) відмовляє у позові; 
В) передає позов судді для розгляду його в порядку цивільного судочинства; 
Г) не вирішує заявлений у справі позов. 
Що з наведеного НЕ може бути підставою для пред’явлення цивільного позову 

прокурора у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) неповноліття особи; 
Б) обмежена дієздатність особи; 
В) неспроможність особи захистити свої інтереси через матеріальний стан; 
Г) порушення інтересів держави. 
Хто з названих осіб НЕ належить до суб’єктів, які уповноважені пред’являти 

позов у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) потерпілий; 
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Б) законні представники особи, якій кримінальним правопорушенням завдано 
шкоди; 

В) прокурор; 
Г) слідчий. 
В якому із названих випадків строк дізнання може бути продовжений? 
А) досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок тяжкої хвороби 

підозрюваного, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; 
Б) досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок складності 

провадження; 
В) досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок перебування слідчого у 

тривалому службовому відрядженні; 
Г) досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок відсутності захисника 

підозрюваного. 
За якої із названих умов може бути продовжений строк досудового слідства? 
А) досудове розслідування неможливо закінчити через необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; 
Б) підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; 
В) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування; 
Г) досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок складності 

провадження. 
Ким здійснюється продовження строку досудового розслідування? 
А) керівником прокуратури за клопотанням слідчого або прокурора; 
Б) керівником прокуратури за клопотанням підозрюваного або його захисника; 
В) керівником прокуратури за клопотанням потерпілого або його представника; 
Г) слідчим суддею за скаргою заявника, цивільного позивача, цивільного 

відповідача або їх представників. 
В який строк слідчим вручається підозрюваному та його захиснику копія 

клопотання про продовження строку досудового слідства? 
А) не пізніше ніж за день до подання цього клопотання прокурору, 

уповноваженому на його розгляд; 
Б) не пізніше ніж за три дні до дня подання цього клопотання прокурору, 

уповноваженому на його розгляд; 
В) не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання цього клопотання прокурору, 

уповноваженому на його розгляд; 
Г) не пізніше ніж за сім днів до дня подання цього клопотання прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 
 
В який строк керівник прокуратури зобов’язаний розглянути клопотання про 

продовження строку досудового розслідування? 
А) у день його отримання; 
Б) не пізніше двох днів з дня його отримання; 
В) не пізніше трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу 

строку досудового розслідування; 
Г) не пізніше п’яти днів з дня його отримання. 
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До якого терміну уповноважений продовжувати строк досудового слідства 
керівник місцевої прокуратури, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) не більше ніж до двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину; 

Б) не більше ніж до трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину; 

В) не більше ніж до чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні злочину; 

Г) не більше ніж до шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину. 

До якого терміну уповноважений продовжувати строк досудового слідства 
керівник регіональної прокуратури, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) не більше ніж до трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину невеликої або середньої тяжкості; 

Б) не більше ніж до чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 

В) не більше ніж до шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину невеликої або середньої тяжкості; 

Г) не більше ніж до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості. 

До якого терміну уповноважений продовжувати строк досудового слідства 
Генеральний прокурор України, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) не більше ніж до шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

Б) не більше ніж до дев’яти місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

В) не більше ніж до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

Г) не більше ніж до вісімнадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

До якого терміну уповноважений продовжувати строк дізнання керівник 
місцевої прокуратури, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України? 

А) не більше ніж до одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

Б) не більше ніж до двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

В) не більше ніж до трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 

Г) не більше ніж до шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку. 
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Хто з названих осіб НЕ має повноважень щодо вирішення питання про 
продовження строку досудового слідства, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) заступник керівника місцевої прокуратури; 
Б) заступник керівника регіональної прокуратури; 
В) перший заступник керівника регіональної прокуратури; 
Г) заступник Генерального прокурора України. 
Письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового 

розслідування від кого з названих осіб слідчий, прокурор зобов’язаний подати 
керівнику прокуратури для розгляду разом з таким клопотанням? 

А) від підозрюваного, захисника; 
Б) від потерпілого, його представника; 
В) від цивільного позивача, цивільного відповідача, їхніх представників; 
Г) від представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження. 
Яка з цих ситуацій НЕ є підставою для закриття кримінального провадження? 
А) потерпілий, а у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом 

України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні 
у формі приватного обвинувачення; 

Б) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 
вчинене особою; 

В) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому 
обвинуваченню; 

Г) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у 
кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним 
висновком. 

Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, підписує 
обвинувальний акт? 

А) слідчий та прокурор, який його затвердив, або лише прокурор, якщо він склав 
його самостійно; 

Б) підозрюваний, слідчий та прокурор, який його затвердив; 
В) підозрюваний, його захисник, слідчий та прокурор, який його затвердив; 
Г) слідчий та прокурор, що здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування, або прокурор вищого рівня. 
Яким є наслідок прийняття прокурором рішення про закриття кримінального 

провадження щодо підозрюваного? 
А) таке рішення унеможливлює продовження досудового розслідування щодо 

відповідного кримінального правопорушення; 
Б) таке рішення не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо 

відповідного кримінального правопорушення; 
В) таке рішення створює підстави для закриття кримінального провадження 

слідчим; 
Г) таке рішення створює підстави для закриття кримінального провадження судом. 
В якому із названих випадків слідчий уповноважений прийняти постанову 

про закриття кримінального провадження? 
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А) у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення, якщо у 
кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру; 

Б) якщо помер підозрюваний у кримінальному провадженні; 
В) якщо потерпілий відмовився від обвинувачення; 
Г) якщо особу звільнено від кримінальної відповідальності. 
Чи є рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного перешкодою для продовження досудового розслідування щодо 
відповідного кримінального правопорушення? 

А) ні, не є; 
Б) так, є; 
В) так, але лише щодо окремої категорії підозрюваних; 
Г) так, але лише щодо певних видів кримінальних правопорушень. 
Кому надсилається копія постанови прокурора про закриття кримінального 

провадження? 
А) тільки заявнику; 
Б) заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 
В) тільки стороні захисту; 
Г) тільки потерпілому та його представнику. 
Ким може бути скасована постанова слідчого про закриття кримінального 

провадження?  
А) іншим слідчим; 
Б) керівником органу досудового розслідування; 
В) прокурором; 
Г) старшим слідчим слідчої групи. 
Що з названого зобов’язаний зробити прокурор перед направленням до суду 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності? 
А) відкрити матеріали кримінального провадження; 
Б) ознайомити з матеріалами потерпілого та з’ясувати його думку щодо 

можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності; 
В) ознайомити з матеріалами заявника та з’ясувати його думку щодо можливості 

звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності; 
Г) ознайомити слідчого з матеріалами та з’ясувати його думку щодо можливості 

звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. 
Який із зазначених документів повинен бути доданий до клопотання 

прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності? 
А) письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності; 
Б) письмова згода потерпілого на звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 
В) письмова згода всіх учасників кримінального провадження на звільнення від 

кримінальної відповідальності; 
Г) письмова згода слідчого на звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
В якому із зазначених випадків слідчий приймає постанову про закриття 

кримінального провадження? 
А) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді 

і вичерпані можливості їх отримання; 
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Б) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення і жодній 
особі не повідомлялось про підозру; 

В) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому 
обвинуваченню; 

Г) помер підозрюваний, крім випадків, якщо провадження є необхідним для 
реабілітації померлого. 

Які дії має вчинити прокурор, отримавши згоду підозрюваного на звільнення 
від кримінальної відповідальності? 

А) провести досудове розслідування у повному обсязі та скласти клопотання про 
звільнення від кримінальної відповідальності, яке надіслати до суду; 

Б) скласти клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 
проведення досудового розслідування у повному обсязі надіслати його до суду; 

В) погодити клопотання слідчого та направити його слідчому судді для звільнення 
від кримінальної відповідальності; 

Г) після проведення досудового розслідування у повному обсязі погодити 
клопотання слідчого про звільнення від кримінальної відповідальності та направити його 
до суду. 

Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 
надаються копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування? 

А) експерту, спеціалісту; 
Б) заявнику, свідку; 
В) керівнику органу досудового розслідування; 
Г) підозрюваному (крім випадку, передбаченого ч. 2 ст. 297-1 КПК України), його 

захиснику, законному представнику, представнику юридичної особи, якщо провадження 
здійснюється щодо юридичної особи. 

Що повинен зробити суд, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) повернути обвинувальний акт прокурору; 
Б) не допустити відомості, що містяться в них, як докази; 
В) відкласти судовий розгляд; 
Г) зупинити судове провадження. 
В якому із зазначених випадків, відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України, провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю? 
А) у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів 

кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення 
виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи; 

Б) у разі скасування вироку щодо уповноваженої особи і призначення нового 
судового розгляду; 

В) у разі встановлення відсутності підстав для закриття кримінального 
провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи 
юридичної особи; 

Г) у разі ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи 
юридичної особи. 
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Який з названих документів НЕ додається до обвинувального акта до початку 
судового розгляду? 

А) реєстр матеріалів досудового розслідування; 
Б) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування; 
В) розписка про отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову; 
Г) протоколи слідчих (розшукових) дій. 
Кого з названих осіб прокурор (або слідчий за дорученням прокурора) НЕ 

повідомляє про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів? 
А) підозрюваного; 
Б) потерпілого; 
В) представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 
Г) експерта. 
Який час надається сторонам кримінального провадження, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, для 
ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ? 

А) 24 години; 
Б) три дні; 
В) п’ять днів; 
Г) достатній час. 
Чию думку зобов’язаний з’ясувати суд щодо можливості звільнення 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності? 
А) думку потерпілого; 
Б) думку підозрюваного; 
В) думку обвинуваченого; 
Г) думку свідка. 
Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення 

кримінального правопорушення? 
А) слідчим; 
Б) прокурором; 
В) адвокатом; 
Г) судом. 
Які з названих відомостей НЕ містить обвинувальний акт? 
А) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 
Б) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство); 
В) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство); 
Г) анкетні відомості кожного свідка (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце 

народження, місце проживання, громадянство). 
 
На підставі якого з названих документів здійснюється спеціальне досудове 

розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) постанови слідчого, затвердженої прокурором, що здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування; 
Б) постанови прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування; 



54 
 

В) постанови Генерального прокурора України чи його заступників; 
Г) ухвали слідчого судді. 
Що повинен довести слідчий, прокурор під час розгляду слідчим суддею 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування? 
А) що виконано всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких 

необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження 
підозрюваного; 

Б) що здійснення спеціального досудового розслідування необхідне для 
припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, для 
припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, забезпечення 
відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

В) що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний 
розшук; 

Г) що може бути виконане завдання, для здійснення якого слідчий, прокурор 
звертається із клопотанням. 

Хто з названих осіб уповноважений звернутися до слідчого судді з 
клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) Генеральний прокурор України чи його заступники; 
Б) керівник регіональної прокуратури або його перший заступник чи заступник; 
В) керівник місцевої прокуратури; 
Г) прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. 
Щодо якої категорії осіб НЕ може здійснюватися спеціальне досудове 

розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) щодо неповнолітніх; 
Б) щодо Генерального прокурора України, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
В) щодо Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України; 
Г) щодо судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також 

присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя. 
Що з названого уповноважений оскаржити слідчий, який здійснює 

розслідування кримінального правопорушення, під час досудового розслідування? 
А) відмову обвинуваченого надавати показання у даному провадженні; 
Б) будь-які рішення прокурора, прийняті у відповідному досудовому провадженні; 
В) відмову потерпілого давати показання у даному провадженні; 
Г) будь-які рішення таємного агента. 
Хто з названих осіб може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність прокурора 

у кримінальному провадженні? 
А) співробітник оперативного підрозділу; 
Б) співробітник оперативно-технічного підрозділу; 
В) слідчий, який здійснює розслідування певного кримінального правопорушення; 
Г) секретар судового засідання. 
Протягом якого строку повинна подаватися письмова скарга слідчого на 

рішення прокурора? 
А) не пізніше місяця з моменту прийняття оскаржуваного рішення; 
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Б) не пізніше двадцяти днів з моменту прийняття оскаржуваного рішення; 
В) не пізніше десяти днів з моменту прийняття оскаржуваного рішення; 
Г) не пізніше трьох днів з моменту прийняття оскаржуваного рішення. 
Кому подається скарга слідчого на рішення прокурора під час досудового 

розслідування? 
А) слідчому судді місцевого суду; 
Б) прокурору вищого рівня щодо прокурора, рішення якого оскаржується; 
В) судді апеляційного суду; 
Г) Раді прокурорів України. 
Протягом якого строку прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга 

слідчого на рішення прокурора, зобов’язаний розглянути цю скаргу, відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) протягом п’яти днів з моменту її надходження; 
Б) протягом семи днів з моменту її надходження; 
В) протягом трьох днів з моменту її надходження; 
Г) протягом доби з моменту її надходження. 
Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

надсилає своє рішення прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого 
на рішення прокурора? 

А) слідчому та прокурору, рішення якого оскаржується; 
Б) слідчому судді; 
В) потерпілому; 
Г) підозрюваному. 
Яке з наведених рішень може прийняти прокурор вищого рівня за наслідками 

розгляду скарги слідчого на рішення прокурора, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) про скасування рішення прокурора; 
Б) про затвердження угоди про визнання винуватості; 
В) про закриття кримінального провадження; 
Г) про передачу кримінального провадження іншому слідчому. 
Чи може бути оскаржене рішення прокурора вищого рівня за результатами 

вирішення скарги слідчого на бездіяльність прокурора? 
А) ні, воно є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів 

державної влади, їх посадових чи службових осіб; 
Б) так, підлягає оскарженню до місцевого суду; 
В) так, підлягає оскарженню до Генерального прокурора України; 
Г) так, підлягає оскарженню в апеляційному порядку. 
Як повинен вчинити прокурор вищого рівня за результатами розгляду скарги 

слідчого на дії чи бездіяльність прокурора, у разі визнання незаконним вчинення 
такої дії? 

А) залишити рішення чинним, визнати законними вчинення дії чи бездіяльності; 
Б) змінити рішення в частині; 
В) скасувати рішення і прийняти нове рішення, визнати незаконними вчинені дії чи 

бездіяльності і зобов’язати вчинити нову дію; 
Г) всі перелічені варіанти відповідей правильні. 
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Які правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 
або прокурора під час досудового розслідування? 

А) зупинення виконання рішення чи дії слідчого, прокурора; 
Б) призупинення виконання рішення чи дії слідчого, прокурора; 
В) відсторонення слідчого, прокурора рішення чи дії яких оскаржуються; 
Г) скарга не зупиняє виконання рішення чи дію слідчого, прокурора. 
Яку ухвалу слідчого судді НЕ може бути оскаржено під час досудового 

розслідування в апеляційному порядку? 
А) про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування; 
Б) про відмову в наданні дозволу на затримання; 
В) про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи; 
Г) про зобов’язання слідчого, прокурора внести відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Яке з названих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час 

досудового розслідування підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право 
оскаржити прокурору вищого рівня? 

А) рішення про відмову у визнанні потерпілим; 
Б) недотримання розумних строків під час досудового розслідування; 
В) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи; 
Г) рішення про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій. 
Хто з названих осіб може брати участь у кримінальному провадженні, яке 

містить відомості, що становлять державну таємницю, без оформлення відповідного 
допуску до державної таємниці? 

А) лише прокурор; 
Б) лише обвинувачений; 
В) лише суддя; 
Г) лише потерпілий. 
За яким з названих процесуальних рішень здійснюється надання учаснику 

кримінального провадження доступу до конкретної таємної інформації та її 
матеріальних носіїв під час досудового розслідування? 

А) за постановою слідчого; 
Б) за постановою старшого слідчого слідчої групи; 
В) за наказом або письмовим розпорядженням керівника органу досудового 

розслідування, прокурора, суду; 
Г) за ухвалою слідчого судді. 
 
Якому учаснику кримінального провадження НЕ заборонено робити виписки 

з матеріалів кримінального провадження, що містять державну таємницю, під час 
ознайомлення з ними? 

А) представнику потерпілого; 
Б) перекладачу; 
В) захиснику; 
Г) секретарю судового засідання. 
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Хто з названих осіб має право ознайомитися зі змістом виписки, зробленої 
особою з матеріалів досудового розслідування, що містять державну таємницю? 

А) лише особа, яка її склала; 
Б) слідчий; 
В) прокурор; 
Г) керівник органу досудового розслідування. 
У якій формі приймаються рішення про надання доступу до конкретної 

таємної інформації та її матеріальних носіїв, що зберігаються у кримінальному 
провадженні? 

А) у формі рішення або ухвали; 
Б) у формі акта або постанови; 
В) у формі наказу або письмового розпорядження; 
Г) у формі протоколу або письмової вказівки. 
Кому дозволяється робити виписки з матеріалів кримінального провадження, 

які містять державну таємницю? 
А) потерпілому та його представникам; 
Б) перекладачу, експерту, спеціалісту; 
В) секретарю судового засідання, судовому розпоряднику; 
Г) підозрюваному, обвинуваченому, його захиснику та законному представнику. 
Чи дозволяється захисникам та законним представникам підозрюваного чи 

обвинуваченого робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю? 
А) ні, забороняється; 
Б) так, дозволяється після роз’яснення їм вимог статті 28 Закону України «Про 

державну таємницю» та попередження про кримінальну відповідальність за 
розголошення відомостей, що становлять державну таємницю; 

В) так, дозволяється за наявності наказу або письмового розпорядження керівника 
органу досудового розслідування, прокурора; 

Г) так, дозволяється за наявності наказу або письмового розпорядження суду. 
Протягом якого часу після отримання обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або 
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд призначає 
підготовче судове засідання? 

А) не пізніше п’яти днів з дня його надходження; 
Б) не пізніше десяти днів з дня його надходження; 
В) не пізніше двадцяти днів з дня його надходження; 
Г) не пізніше тридцяти днів з дня його надходження. 
Відповідно до кримінального процесуального кодексу України суд не пізніше 

п’яти днів з дня надходження обвинувального акта призначає підготовче судове 
засідання. В якому порядку він проводить таке засідання? 

А) проводить його самостійно без виклику учасників судового провадження; 
Б) викликає до нього лише прокурора; 
В) викликає до нього лише прокурора та обвинуваченого, його захисника; 
Г) викликає до нього учасників судового провадження. 
Кого суд НЕ викликає у підготовче судове засідання у кримінальному 

провадженні? 
А) прокурора; 
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Б) обвинуваченого, його захисника; 
В) експерта; 
Г) представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
Яке рішення суд НЕ має права прийняти у підготовчому судовому засіданні у 

кримінальному провадженні? 
А) закрити кримінальне провадження у випадках, передбачених законом; 
Б) ухвалити виправдувальний вирок; 
В) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам 
Кримінального процесуального кодексу України; 

Г) затвердити угоду про примирення. 
Коли суд має право прийняти рішення про повернення прокурору 

обвинувального акта, який не відповідає вимогам Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) у підготовчому судовому засіданні; 
Б) після оголошення обвинувального акта прокурором; 
В) після судових дебатів; 
Г) після останнього слова обвинуваченого. 
Чи здійснюється повне фіксування технічними засобами при проведенні 

підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні? 
А) ні, не здійснюється; 
Б) здійснюється, але лише за клопотанням прокурора; 
В) здійснюється, але лише у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких 

злочинів; 
Г) здійснюється обов’язково. 
Куди суд направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру у випадку встановлення у 
підготовчому судовому засіданні непідсудності кримінального провадження? 

А) прокурору для визначення підсудності; 
Б) слідчому, який здійснював досудове розслідування кримінального провадження, 

для визначення підсудності; 
В) до відповідного суду для визначення підсудності; 
Г) до Державної судової адміністрації для визначення підсудності. 
Яку з названих ухвал, прийнятих у підготовчому судовому засіданні у 

кримінальному провадженні, може бути оскаржено в апеляційному порядку? 
А) ухвалу про направлення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для 
визначення підсудності; 

Б) ухвалу про призначення судового розгляду; 
В) ухвалу про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового розслідування; 
Г) ухвалу про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. 
Яка дія НЕ виконується судом у підготовчому судовому засіданні у 

кримінальному провадженні з метою підготовки до судового розгляду? 
А) визначення дати та місця проведення судового розгляду; 
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Б) з’ясування, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно 
здійснювати судовий розгляд; 

В) з’ясування питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; 
Г) роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. 
Що з названого має право зробити суд під час підготовчого судового засідання 

у кримінальному провадженні за клопотанням учасників судового провадження? 
А) лише обрати заходи забезпечення кримінального провадження; 
Б) лише змінити заходи забезпечення кримінального провадження; 
В) лише скасувати заходи забезпечення кримінального провадження; 
Г) обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження. 
Які наслідки відсутності клопотань сторін кримінального провадження у 

підготовчому судовому засіданні щодо застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування? 

А) ці заходи забезпечення вважаються продовженими; 
Б) ці заходи забезпечення припиняються повністю; 
В) ці заходи забезпечення припиняються лише в частині окремих заходів; 
Г) ці заходи забезпечення потребують перегляду за ініціативою суду. 
Протягом якого строку має бути призначений судовий розгляд кримінального 

провадження за наслідками підготовчого судового засідання? 
А) не пізніше семи днів після постановлення ухвали про його призначення; 
Б) не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення; 
В) не пізніше двадцяти днів після постановлення ухвали про його призначення; 
Г) не пізніше тридцяти днів після постановлення ухвали про його призначення. 
Що повинен зробити головуючий у кримінальному провадженні після 

призначення справи до судового розгляду? 
А) надати учасникам судового провадження копії обвинувального акту та додатків 

до нього; 
Б) надати учасникам судового провадження офіційне роз’яснення обвинувачення; 
В) забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання; 
Г) зобов’язати учасників судового провадження з’явитися до суду для 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
Кому головуючий повинен забезпечити можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження після призначення справи до судового 
розгляду, якщо вони про це заявлять клопотання? 

А) лише стороні обвинувачення; 
Б) лише стороні захисту; 
В) лише потерпілому, його представнику та законному представнику; 
Г) учасникам судового провадження. 
Які дії вчиняє суд, якщо в судове засідання у кримінальному провадженні не 

прибув за повідомленням прокурор? 
А) відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового 

засідання і вживає заходів до прибуття його до суду; 
Б) робить перерву в судовому засіданні тривалістю не більше двох годин і вживає 

заходів до прибуття його до суду; 
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В) розглядає кримінальне провадження без участі прокурора, якщо не заперечує 
обвинувачений; 

Г) розглядає кримінальне провадження без участі прокурора, якщо не заперечують 
інші учасники судового провадження. 

Які дії суду у випадку, коли в судове засідання у кримінальному провадженні 
не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник та від 
нього не надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності і 
обвинувачений чи цивільний відповідач повністю не визнав пред’явлений позов? 

А) виділяє цивільний позов для розгляду в порядку цивільного судочинства; 
Б) залишає цивільний позов без розгляду; 
В) задовольняє цивільний позов частково; 
Г) відхиляє цивільний позов. 
Які дії суду у випадку, коли обвинувачений вперше порушує порядок у залі 

судового засідання або не підкоряється розпорядженням головуючого у судовому 
засіданні? 

А) суд накладає на нього штраф у розмірі від 5 до 25 мінімальних заробітних плат; 
Б) суд видаляє його із зали суду та накладає на нього штраф у розмірі від 5 до 25 

мінімальних заробітних плат; 
В) суд попереджає обвинуваченого про те, що в разі повторення ним зазначених 

дій його буде видалено з зали судового засідання; 
Г) суд видаляє його із зали суду. 
Хто під час судового провадження приймає рішення про об’єднання чи 

виділення матеріалів кримінального провадження? 
А) прокурор; 
Б) керівник органу прокуратури; 
В) слідчий суддя; 
Г) суд. 
За якої умови НЕ може здійснюватися дистанційне судове провадження у 

кримінальному провадженні? 
А) якщо проти цього заперечує прокурор; 
Б) якщо проти цього заперечує захисник; 
В) якщо проти цього заперечує обвинувачений, який перебуває поза межами 

приміщення суду; 
Г) якщо проти цього заперечує потерпілий, який перебуває поза межами 

приміщення. 
 
Які повноваження суду щодо розгляду питання доцільності продовження 

тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня 
надходження до суду обвинувального акту, за відсутності клопотань сторони 
обвинувачення або захисту? 

А) зобов’язаний розглянути незалежно від наявності клопотань; 
Б) не зобов’язаний розглядати; 
В) має право розглянути незалежно від наявності клопотань; 
Г) не має права розглядати. 
Чи продовжується судовий розгляд у кримінальному провадженні після 

постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи? 
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А) так, продовжується у будь-якому випадку до отримання висновку експерта; 
Б) ні, відкладається у будь-якому випадку до отримання висновку експерта; 
В) так, продовжується, крім випадків, якщо таке продовження неможливе до 

отримання висновку експерта; 
Г) ні, у будь-якому випадку відкладається на строк до одного місяця. 
Чи продовжується судовий розгляд у разі прийняття судом рішення про 

проведення органом досудового розслідування певних слідчих (розшукових) дій? 
А) так, продовжується; 
Б) ні, відкладається на строк до десяти днів; 
В) ні, відкладається на строк до дванадцяти днів; 
Г) ні, відкладається на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та 

ознайомлення учасників судового провадження з її результатами. 
Що з названого прокурор НЕ може зробити під час судового розгляду у 

кримінальному провадженні? 
А) відмовитися від підтримання державного обвинувачення; 
Б) розпочати провадження щодо юридичної особи; 
В) направити провадження на додаткове розслідування; 
Г) висунути додаткове обвинувачення. 
За чиїм клопотанням може бути скорочений або продовжений строк, на який 

суд відкладає судовий розгляд, у разі зміни прокурором обвинувачення? 
А) за клопотанням прокурора; 
Б) за клопотанням потерпілого; 
В) за клопотанням сторони захисту; 
Г) за клопотанням слідчого. 
За чиїм клопотанням може бути продовжений строк, на який суд відкладає 

судовий розгляд, у разі задоволення клопотання прокурора про розгляд додаткового 
обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням? 

А) за клопотанням потерпілого; 
Б) за клопотанням слідчого; 
В) за клопотанням прокурора; 
Г) за клопотанням сторони захисту або представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. 
З якої стадії повинно бути розпочате судове провадження після закінчення 

встановленого судом строку, необхідного для підготовки до захисту від додаткового 
обвинувачення? 

А) зі стадії, на якій було зупинено судове провадження; 
Б) з підготовчого судового засідання; 
В) з дослідження доказів, які не були досліджені судом до висунення додаткового 

обвинувачення; 
Г) з дослідження доказів, які були зібрані на доведення додаткового 

обвинувачення. 
За чиїм клопотанням свідок може бути допитаний повторно в тому самому або 

наступному судовому засіданні щодо розгляду кримінального провадження? 
А) за клопотанням самого свідка, сторони кримінального провадження або за 

ініціативою суду; 
Б) лише за клопотанням сторони кримінального провадження, свідком якої він є; 
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В) лише за клопотанням прокурора; 
Г) лише за клопотанням обвинуваченого. 
На що із названого суд НЕ має права під час допиту свідків у кримінальному 

провадженні? 
А) зажадати від свідка конкретної відповіді – «так» чи «ні»; 
Б) призначити одночасний допит двох чи більше вже допитаних свідків; 
В) призначити одночасний допит двох чи більше свідків кримінального 

провадження, які ще не дали показань; 
Г) повторно допитати свідка в тому самому судовому засіданні. 
На що із названого головуючий НЕ має права перед допитом потерпілого у 

кримінальному провадженні? 
А) встановлювати відомості про його особу; 
Б) з’ясовувати стосунки потерпілого з обвинуваченим; 
В) попереджати його про кримінальну відповідальність за відмову від давання 

показань; 
Г) попереджати його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві 

показання. 
Чи має право суд ставити запитання сторонам чи іншим учасникам 

кримінального провадження у разі заявлення клопотань про доповнення судового 
розгляду? 

А) так, всім учасникам кримінального провадження; 
Б) ні; 
В) тільки стороні захисту; 
Г) законом не регламентовано. 
Чи мають право учасники судового провадження у кримінальному 

провадженні при огляді на місці звертати увагу суду на те, що, на їхню думку, може 
мати доказове значення? 

А) так; 
Б) ні; 
В) тільки сторона захисту; 
Г) законом не регламентовано. 
Протягом якого строку має бути проведений і завершений судовий розгляд 

кримінального провадження? 
А) протягом двох місяців; 
Б) протягом розумного строку; 
В) протягом трьох місяців; 
Г) протягом шести місяців. 
У якому з названих випадків може бути обмежена головуючим кількість 

присутніх у залі судового засідання при розгляді кримінального провадження? 
А) лише у разі недостатності місць у залі судового засідання; 
Б) лише у разі вимоги прокурора; 
В) лише у разі вимоги обвинуваченого; 
Г) лише у разі дослідження звуко- і відеозаписів. 
За чиїм клопотанням суд має право під час судового розгляду кримінального 

провадження своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо 
обвинуваченого? 
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А) за клопотанням сторони обвинувачення або захисту; 
Б) тільки за клопотанням потерпілого, його представника чи законного 

представника; 
В) тільки за клопотанням обвинуваченого; 
Г) тільки за клопотанням прокурора. 
Яке розпорядження стосовно свідків має дати головуючий перед початком 

судового розгляду кримінального провадження? 
А) про видалення свідків із зали судового засідання; 
Б) про заборону залишення свідками зали судового засідання; 
В) про надання свідками показань слідчому судді; 
Г) про надання свідками показань суду в письмовій формі. 
З чого починається судовий розгляд кримінального провадження? 
А) з дослідження речових доказів; 
Б) з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо 

учасники судового провадження не заявили клопотання про оголошення обвинувального 
акта в повному обсязі; 

В) з допиту обвинуваченого; 
Г) з допиту свідків сторони обвинувачення. 
Хто першим допитує обвинуваченого під час судового розгляду кримінального 

провадження? 
А) прокурор; 
Б) захисник; 
В) обвинувачений; 
Г) головуючий суддя. 
Хто першим допитує свідка обвинувачення під час судового розгляду 

кримінального провадження? 
А) обвинувачений; 
Б) прокурор; 
В) захисник; 
Г) головуючий суддя. 
Що із названого не може зробити прокурор під час судового розгляду 

кримінального провадження? 
А) змінити обвинувачення; 
Б) відмовитися від підтримання державного обвинувачення; 
В) звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового 

обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням; 
Г) відкликати обвинувальний акт. 
На який строк, за загальним правилом, суд відкладає судовий розгляд у разі 

зміни обвинувачення прокурором, для надання обвинуваченому, його захиснику 
можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення? 

А) не менше ніж на 5 днів; 
Б) не менше ніж на 7 днів; 
В) не менше ніж на 10 днів; 
Г) не менше ніж на 14 днів. 
З дотриманням правил допиту якого з наведених учасників кримінального 

провадження проводиться допит потерпілого? 
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А) з дотриманням правил допиту свідка; 
Б) з дотриманням правил допиту обвинуваченого; 
В) з дотриманням правил допиту підозрюваного; 
Г) з дотриманням правил допиту експерта. 
Якщо в результаті судового розгляду прокурор, крім випадку, коли ним є 

Генеральний прокурор України, дійде переконання, що необхідно відмовитися від 
підтримання державного обвинувачення, змінити його, висунути додаткове 
обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної особи, то з ким із 
названих осіб він повинен погодити відповідні процесуальні документи? 

А) з прокурором вищого рівня; 
Б) із слідчим суддею; 
В) із головуючим суддею; 
Г) зі слідчим. 
Коли суд надає обвинуваченому останнє слово? 
А) після оголошення судових дебатів закінченими; 
Б) перед оголошенням судових дебатів закінченими; 
В) під час судових дебатів; 
Г) під час його допиту. 
Що складає прокурор, дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно 

змінити в суді? 
А) постанову про зміну обвинувачення; 
Б) обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає 

обґрунтування прийнятого рішення; 
В) клопотання про зміну обвинувачення в суді, в якому формулює змінене 

обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення; 
Г) обвинувальний висновок, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає 

обґрунтування прийнятого рішення. 
Який процесуальний документ складає прокурор у випадку відмови від 

підтримання державного обвинувачення? 
А) постанову про відмову від підтримання державного обвинувачення; 
Б) клопотання про відмову від підтримання державного обвинувачення; 
В) новий обвинувальний акт з новим обвинувачення; 
Г) висновок про відмову від підтримання обвинувачення. 
Хто з названих осіб не може виступати у судових дебатах, відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України? 
А) прокурор; 
Б) свідок; 
В) обвинувачений; 
Г) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
Що має робити суд, якщо під час судових дебатів у кримінальному 

провадженні виникне потреба подати нові докази? 
А) продовжити судовий розгляд в загальному порядку; 
Б) роз’яснити, що з’ясування обставин, встановлених під час кримінального 

провадження, та перевірка їх доказами завершені; 
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В) відновити з’ясування обставин, встановлених під час кримінального 
провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення якого знову відкрити судові 
дебати з приводу додатково досліджених обставин; 

Г) завершити судові дебати та надати останнє слово обвинуваченому, і вирішити 
питання про нові докази в нарадчій кімнаті. 

Чи може суд, за загальним правилом, обмежити тривалість виступу учасника 
судових дебатів у кримінальному провадженні? 

А) так, може обмежити трьома годиною; 
Б) так, може обмежити двома годинами; 
В) так, може обмежити на свій розсуд, залежно від кількості обвинувачених та 

інших обставин справи; 
Г) ні, не може обмежити. 
Чи дозволено ставити запитання обвинуваченому під час його останнього 

слова? 
А) не дозволено; 
Б) дозволено; 
В) дозволено, але лише з дозволу суду у виняткових випадках; 
Г) дозволено, але лише якщо не заперечують інші учасники судових дебатів. 
Чи має право хто-небудь, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд, 

перебувати у нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку? 
А) ні, ніхто не має права перебувати; 
Б) так, має право перебувати прокурор; 
В) так, має право перебувати захисник; 
Г) так, мають право перебувати прокурор і захисник. 
Які дії суду після оголошення судових дебатів закінченими у кримінальному 

провадженні?  
А) суд виходить до нарадчої кімнати; 
Б) суд надає обвинуваченому останнє слово; 
В) суд з’ясовує думку потерпілого щодо покарання обвинуваченого; 
Г) суд переходить до допиту свідків. 
Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

відбувається із судовим розглядом, якщо під час судового засідання суддю замінює 
запасний суддя? 

А) судовий розгляд відкладається; 
Б) судовий розгляд зупиняється; 
В) судовий розгляд продовжується; 
Г) судовий розгляд розпочинається спочатку. 
Яке рішення суд приймає у випадку, якщо обвинувачений, до якого не 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання? 

А) відкладає судовий розгляд; 
Б) призначає дату нового засідання; 
В) вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду; 
Г) всі варіанти відповідей є правильними. 
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На кого , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 
покладається обов’язок забезпечити прибуття в суд перекладача (за винятком 
залучення його судом), свідка, спеціаліста або експерта? 

А) на прокурора; 
Б) на сторону кримінального провадження, яка заявила клопотання про його 

виклик; 
В) на слідчого, який проводив досудове розслідування; 
Г) на органи внутрішніх справ. 
Які заходи відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

вживаються до винної особи у випадку неповаги до суду? 
А) тимчасово видаляється із зали судового засідання; 
Б) видаляється із зали судового засідання на весь час судового розгляду; 
В) притягується до відповідальності, встановленої законом; 
Г) попереджається про відповідальність за неповагу до суду. 
Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

зобов’язаний надати учасникам судового провадження доступ до матеріалів, 
отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду? 

А) прокурор; 
Б) секретар судового засідання; 
В) слідчий суддя; 
Г) суд. 
В якому порядку здійснюється нове дослідження доказів, які вже були 

досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, , відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) за клопотанням прокурора; 
Б) за ініціативою суду; 
В) за клопотанням представника такої юридичної особи тільки у разі визнання 

судом такої необхідності; 
Г) за клопотанням потерпілого тільки у разі визнання судом такої необхідності. 
Яким процесуальним рішенням , відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України, визначається обсяг доказів, які будуть 
досліджуватися під час судового розгляду, та порядок їх дослідження? 

А) постановою прокурора; 
Б) ухвалою слідчого судді; 
В) постановою суду; 
Г) ухвалою суду. 
Кому належить право останньої репліки в судових дебатах , відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України? 
А) прокурору; 
Б) старшому прокурору групи прокурорів; 
В) обвинуваченому або його захиснику; 
Г) потерпілому і його представнику. 
В якому із названих випадків суд вправі перервати нараду в нарадчій кімнаті , 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) лише для відпочинку з настанням нічного часу; 
Б) лише для відпочинку після закінчення робочого дня; 
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В) лише для заслуховування додаткових пояснень сторін кримінального 
провадження; 

Г) лише для допиту свідків, що не були допитані в судовому засіданні з поважних 
причин. 

В якому порядку ухвалюється судове рішення у кримінальному провадженні? 
А) простою більшістю голосів суддів, що входять до складу суду; 
Б) двома третинами голосів суддів, що входять до складу суду; 
В) консенсусом; 
Г) рішенням головуючого, при цьому голоси інших суддів є дорадчими. 
Хто роз’яснює судове рішення у кримінальному провадженні, яке є 

незрозумілим? 
А) голова апеляційного суду області (міста), у межах територіальної юрисдикції 

якого вчинено кримінальне правопорушення; 
Б) секретар судового засідання, який брав участь у розгляді кримінального 

провадження; 
В) суд, який його ухвалив; 
Г) прокурор, який брав участь у розгляді кримінального провадження. 
За чиєю (чиїм) заявою (зверненням) суд роз’яснює своє рішення у 

кримінальному проваджені, якщо воно є незрозумілим? 
А) за заявою будь-якої особи; 
Б) за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового 

рішення; 
В) за зверненням представників засобів масової інформації; 
Г) за зверненням керівника органу досудового розслідування. 
Протягом якого часу суд розглядає заяву про роз’яснення судового рішення у 

кримінальному провадженні? 
А) невідкладно; 
Б) протягом трьох днів; 
В) протягом п’яти днів; 
Г) протягом десяти днів. 
Протягом якого часу особі, що звернулася із відповідною заявою, 

надсилається копія ухвали про роз’яснення судового рішення у кримінальному 
провадженні? 

А) протягом наступного дня після її постановлення; 
Б) протягом трьох днів після її постановлення; 
В) протягом п’яти днів після її постановлення; 
Г) протягом десяти днів після її постановлення. 
 
Ким може бути оскаржено в апеляційному порядку ухвалу про роз’яснення 

судового рішення у кримінальному провадженні або відмову у його роз’ясненні? 
А) особою, яка є представником органу досудового розслідування; 
Б) особою, яка звернулася із заявою про роз’яснення судового рішення, та 

учасниками судового провадження; 
В) виключно керівником місцевої або регіональної прокуратури, за погодження з 

головою суду; 
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Г) керівником місцевої прокуратури за погодження з керівником прокуратури 
вищого рівня. 

У якій формі викладається судове рішення, в якому суд вирішує 
обвинувачення по суті? 

А) у формі постанови; 
Б) у формі ухвали; 
В) у формі вироку; 
Г) у формі висновку. 
Чи має право суд у кримінальному провадженні виправити за власною 

ініціативою допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні 
помилки незалежно від набрання судовим рішенням законної сили? 

А) має право; 
Б) не має права; 
В) має право лише якщо є відповідна вказівка суду апеляційної інстанції; 
Г) має право лише якщо є відповідна вказівка суду касаційної інстанції. 
Чи може бути оскарженою ухвала суду про внесення виправлень, описок і 

очевидних арифметичних помилок у судове рішення у кримінальному 
провадженні? 

А) ні, не може; 
Б) може бути оскарженою; 
В) ні, не підлягає оскарженню за наявності висновку експерта; 
Г) законом це не регламентовано. 
В якій формі суд, який ухвалив судове рішення у кримінальному провадженні, 

що є незрозумілим, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання 
судового рішення роз’яснює своє рішення, не змінюючи його зміст? 

А) ухвалою; 
Б) постановою; 
В) вироком; 
Г) висновком. 
Чи має право суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, при засудженні до обмеження волі звільнити 
обвинуваченого з-під варти? 

А) так, має; 
Б) ні, не має; 
В) законом це не регламентовано; 
Г) так, має, але тільки у випадку засудження за корупційні злочини. 
Якщо обвинуваченого, що тримається під вартою, засуджено до арешту чи 

позбавлення волі, чи може суд змінити йому запобіжний захід до набрання вироком 
законної сили на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою, та звільнити 
такого обвинуваченого з-під варти? 

А) так, може у виняткових випадках з урахуванням особи та обставин, 
встановлених під час кримінального провадження; 

Б) ні, не може; 
В) законом це не регламентовано; 
Г) так, може, але лише у випадку засудження за корупційні злочини. 
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Що з названого НЕ зазначається в резолютивній частині вироку у разі 
визнання особи винуватою? 

А) початок строку відбування покарання; 
Б) рішення про визнання його винуватим у пред’явленому обвинуваченні та 

відповідної статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність; 
В) строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження; 
Г) мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення 

необґрунтованою, якщо судом приймались такі рішення. 
Якщо судове рішення у кримінальному провадженні ухвалюється в нарадчій 

кімнаті, де відповідні питання вирішуються за результатами наради суддів шляхом 
голосування, то чи мають право судді утримуватись при голосуванні? 

А) не мають права утримуватись; 
Б) мають право утримуватись; 
В) зобов’язані голосувати лише у випадках, передбачених постановами Пленуму 

Верховного Суду; 
Г) законом це питання не регламентовано. 
З яких частин складається вирок суду? 
А) вступної, описової, мотивувальної; 
Б) вступної, мотивувальної та резолютивної; 
В) описової, мотивувальної, регулятивної та резолютивної; 
Г) вступної, описової, мотивувальної та регулятивної. 
Протягом якого строку у кримінальному провадженні повинен бути 

складений повний текст ухвали, якщо суд у зв’язку з необхідністю значного часу 
для його підготовки обмежився складанням і проголошенням лише резолютивної 
частини? 

А) не пізніше трьох діб з дня оголошення резолютивної частини; 
Б) не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини; 
В) не пізніше десяти днів після оголошення резолютивної частини; 
Г) при першій можливості суду. 
В якому із названих випадків при встановленні судом підстав для закриття 

кримінального провадження ухвалюється виправдувальний вирок? 
А) у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення; 
Б) у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 
В) якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення; 
Г) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, 

передбачені Кримінальним кодексом України. 
У який строк оголошуються ухвали, постановлені в судовому засіданні у 

кримінальному провадженні? 
А) законом не регламентується; 
Б) негайно після їх постановлення; 
В) протягом двох годин після їх постановлення; 
Г) протягом трьох годин після їх постановлення. 
В якому порядку подається апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді? 
А) через слідчого суддю; 
Б) безпосередньо до апеляційного суду; 
В) через суд, який постановив ухвалу; 
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Г) судді апеляційного суду. 
Що з названого повинна зробити особа, яка подає апеляційну скаргу, якщо 

вона НЕ бажає брати участь в апеляційному розгляді в кримінальному 
провадженні? 

А) подати суду відповідну заяву з поясненням причини цього; 
Б) надати доручення представнику; 
В) зазначити про це в апеляційній скарзі; 
Г) подати суду окреме клопотання. 
На кого з названих осіб не поширюється обов’язок додати до апеляційної 

скарги у кримінальному провадженні її копії? 
А) на потерпілого та його представника; 
Б) на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом; 
В) на захисника, якщо обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуванні; 
Г) на обвинуваченого, який перебуває на стаціонарному лікуванні. 
Через який час суд першої інстанції надсилає отримані апеляційні скарги 

разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції? 
А) через 3 дні після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення; 
Б) через 5 днів після закінчення строку апеляційного оскарження судового 

рішення; 
В) через 7 днів після закінчення строку апеляційного оскарження судового 

рішення; 
Г) через 10 днів після закінчення строку апеляційного оскарження судового 

рішення. 
Хто з названих суб’єктів може постановити ухвалу про залишення апеляційної 

скарги без руху у кримінальному провадженні? 
А) суддя суду першої інстанції, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, 

яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку; 
Б) суддя-доповідач апеляційного суду; 
В) колегія суддів апеляційного суду; 
Г) така ухвала не постановляється. 
Які наслідки НЕ усунення особою у кримінальному провадженні в 

установлений судом строк недоліків апеляційної скарги, яку залишено без руху? 
А) апеляційна скарга повертається; 
Б) апеляційна скарга залишається без розгляду; 
В) відмовляється у відкритті провадження; 
Г) надається додатковий строк для усунення недоліків. 
Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді? 
А) зупиняє набрання ухвалою законної сили; 
Б) не зупиняє набрання ухвалою законної сили; 
В) зобов’язує слідчого суддю невідкладно надіслати кримінальне провадження до 

апеляційного суду; 
Г) зобов’язує слідчого суддю невідкладно надіслати до апеляційного суду 

відповідні матеріали. 
В якому з названих випадків обвинувачений підлягає обов’язковому виклику 

для участі в апеляційному розгляді? 
А) він подав апеляційну скаргу; 
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Б) він відмовився від захисника; 
В) в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища; 
Г) він засуджений до довічного позбавлення волі. 
Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, 

то хто першим висловлює доводи у судових дебатах? 
А) прокурор; 
Б) потерпілий; 
В) особа, яка визначається колегією суддів; 
Г) обвинувачений. 
Що з названого має право зробити апеляційний суд за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді? 
А) змінити ухвалу; 
Б) скасувати ухвалу і направити на новий розгляд; 
В) скасувати ухвалу частково; 
Г) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу. 
Яке рішення з усіх процесуальних питань постановляє у кримінальному 

провадженні суд касаційної інстанції ? 
А) постанови; 
Б) вироки; 
В) постанови та вироки; 
Г) ухвали. 
В якому порядку подається касаційна скарга у кримінальному провадженні? 
А) через суд апеляційної інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення; 
Б) безпосередньо до суду касаційної інстанції; 
В) через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення; 
Г) через Верховний Суд. 
Яке з названих рішень приймає суд касаційної інстанції після надходження у 

кримінальному провадженні касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та 
інших документів, з яких вбачається, що підстав для задоволення скарги немає? 

А) постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження; 
Б) постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху; 
В) постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги; 
Г) відкриває касаційне провадження. 
Протягом якого часу з моменту проголошення судового рішення судом 

апеляційної інстанції у кримінальному провадженні на нього може бути подана 
касаційна скарга? 

А) протягом трьох місяців; 
Б) протягом тридцяти днів; 
В) не пізніше одного року з моменту проголошення; 
Г) протягом чотирнадцяти днів. 
Яке рішення постановляє суд касаційної інстанції, якщо у кримінальному 

провадженні касаційна скарга подана після закінчення строку касаційного 
оскарження й особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього 
строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для 
його поновлення? 

А) постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху; 
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Б) постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без розгляду; 
В) постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги; 
Г) постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження. 
Протягом якого часу з дня надходження касаційної скарги у кримінальному 

провадженні суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження, якщо немає 
підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги 
або відмови у відкритті касаційного провадження? 

А) протягом трьох днів; 
Б) протягом п’яти днів; 
В) протягом семи днів; 
Г) протягом десяти днів. 
В якому з названих випадків суд касаційної інстанції у кримінальному 

провадженні вправі вийти за межі касаційних вимог? 
А) якщо цим не погіршується становище засудженого, виправданого та особи, 

стосовно якої вирішувалось питання про застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру; 

Б) якщо цим погіршується становище засудженого; 
В) якщо цим істотно погіршується становище засудженого; 
Г) у будь-якому випадку розгляд відбувається лише у межах касаційної скарги. 
В якому складі, за загальним правилом, здійснюється кримінальне 

провадження в касаційному порядку судом колегіально? 
А) не менше трьох професійних суддів; 
Б) шести професійних суддів; 
В) восьми професійних суддів; 
Г) суддею одноособово. 
В якому з названих випадків суд касаційної інстанції має право ухвалити 

судове рішення у кримінальному провадженні за результатами письмового 
провадження? 

А) якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення 
провадження за їх відсутності; 

Б) якщо хоча б один із учасників судового провадження заявив клопотання про 
здійснення провадження за його відсутності; 

В) якщо лише прокурор заявив клопотання про здійснення провадження за його 
відсутності; 

Г) якщо лише сторона захисту заявила клопотання про здійснення провадження за 
їх відсутності. 

В якому з названих випадків судом касаційної інстанції може бути скасовано 
обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвалу 
суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції у зв’язку з 
необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи 
суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого? 

А) лише якщо з таких підстав подано скаргу обвинуваченим; 
Б) лише якщо з таких підстав подано скаргу захисником; 
В) лише якщо з таких підстав подав скаргу прокурор, потерпілий чи його 

представник; 
Г) на розсуд суду. 
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Який з перелічених пунктів НЕ є підставою для скасування або зміни судового 
рішення у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції? 

А) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 
Б) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність; 
В) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі засудженого; 
Г) невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним 

обставинам кримінального провадження. 
Якими є вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, у 

кримінальному провадженні? 
А) рекомендованими; 
Б) необов’язковими до виконання; 
В) обов’язковими до виконання; 
Г) обов’язковими лише в окремих випадках, передбачених Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 
З яких частин складається ухвала суду касаційної інстанції у кримінальному 

провадженні? 
А) вступної, мотивувальної та резолютивної; 
Б) вступної, мотивувальної та наказової; 
В) вступної, мотивувальної, наказової та резолютивної; 
Г) вступної, описової, наказової та резолютивної. 
Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на 

подачу касаційної скарги? 
А) обвинувачений; 
Б) прокурор; 
В) експерт; 
Г) підозрюваний. 
Протягом якого строку особі, яка подала касаційну скаргу у кримінальному 

провадженні, надсилається копія ухвали про відкриття касаційного провадження? 
А) протягом 24 годин з моменту відкриття провадження; 
Б) невідкладно після її постановлення; 
В) протягом 3 днів з моменту відкриття провадження; 
Г) протягом 10 днів з моменту відкриття провадження. 
Що із наведеного НЕ має права робити суд касаційної інстанції за наслідками 

розгляду касаційної скарги у кримінальному провадженні? 
А) залишити судове рішення без змін, а касаційну скаргу – без задоволення; 
Б) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи 

апеляційної інстанції; 
В) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок; 
Г) змінити судове рішення. 
Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на 

подачу заперечення до касаційної скарги? 
А) підозрюваний; 
Б) потерпілий; 
В) обвинувачений; 
Г) свідок. 
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Протягом якого строку копія ухвали про залишення касаційної скарги без 
руху надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, у кримінальному 
провадженні? 

А) невідкладно після постановлення ухвали; 
Б) через 10 днів після постановлення ухвали; 
В) упродовж 14 днів після постановлення ухвали; 
Г) упродовж тридцяти днів з моменту постановлення ухвали. 
Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має 

право відмовитися від неї? 
А) до закінчення касаційного розгляду; 
Б) до початку касаційного розгляду; 
В) не пізніше ніж за три дні до початку касаційного розгляду; 
Г) не пізніше ніж за три дні до закінчення касаційного розгляду. 
Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має 

право змінити та/або доповнити її? 
А) до початку касаційного розгляду; 
Б) до закінчення касаційного розгляду; 
В) не пізніше ніж за три дні до початку касаційного розгляду; 
Г) не пізніше ніж за три дні до закінчення касаційного розгляду. 
Чи має право суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні 

досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не 
були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про 
достовірність того чи іншого доказу? 

А) так, має; 
Б) ні, не має; 
В) так, має, але лише якщо проти цього не заперечує прокурор; 
Г) так, має, але лише якщо проти цього не заперечує сторона захисту. 
Як має діяти суд касаційної інстанції, якщо задоволення касаційної скарги у 

кримінальному провадженні дає підстави для прийняття рішення на користь інших 
засуджених, від яких не надійшли скарги? 

А) зобов’язаний прийняти таке рішення; 
Б) не зобов’язаний прийняти таке рішення; 
В) може прийняти таке рішення, якщо проти цього не заперечує сторона захисту; 
Г) може прийняти таке рішення, якщо проти цього не заперечує сторона 

обвинувачення та сторона захисту. 
Що із зазначеного НЕ повинне містити заперечення на касаційну скаргу у 

кримінальному провадженні? 
А) найменування суду касаційної інстанції; 
Б) вказівку на судове рішення, яке оскаржується; 
В) перелік матеріалів, що додаються; 
Г) розписку про ознайомлення зі складом суддів, які будуть переглядати рішення в 

касаційному порядку. 
У який строк після закінчення касаційного провадження матеріали 

кримінального провадження направляються до суду першої інстанції, якщо інше не 
випливає з судового рішення суду касаційної інстанції? 

А) не пізніше як у семиденний строк; 
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Б) не пізніше як у тридцятиденний строк; 
В) не пізніше як у сорокаденний строк; 
Г) негайно після закінчення касаційного провадження. 
Хто з перелічених учасників кримінального провадження не має права на 

подачу касаційної скарги? 
А) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про 

застосування примусових заходів медичного характеру; 
Б) потерпілий або його законний представник чи представник – у частині, що 

стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої 
інстанції; 

В) цивільний позивач, його представник або законний представник – у частині, що 
стосується вирішення цивільного позову; 

Г) помічник адвоката підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. 
Що із названого НЕ є підставою для перегляду судових рішень у 

кримінальному провадженні Верховним Судом? 
А) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми 

права, передбаченої у Кримінальному процесуальному кодексі України, що зумовило 
ухвалення різних за змістом судових рішень; 

Б) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо 
застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду; 

В) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом; 

Г) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого 
правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом. 

Підставою для чого є невідповідність судового рішення у кримінальному 
провадженні суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, 
викладеному в постанові Верховного Суду? 

А) для його перегляду Конституційним Судом України; 
Б) для його перегляду за нововиявленими обставинами; 
В) для його перегляду Верховним Судом; 
Г) не може бути підставою для його перегляду у жодному випадку. 
В якому з названих випадків неоднакове застосування судом касаційної 

інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про 
кримінальну відповідальність, є підставою для перегляду судових рішень у 
кримінальному провадженні Верховним Судом? 

А) у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових 
рішень в частині неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм; 

Б) у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових 
рішень в частині звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання; 

В) у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових 
рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, 
звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання); 

Г) у різних правовідносинах. 
Невідповідність якого судового рішення висновку щодо застосування норм 

права, викладеному в постанові Верховного Суду, є підставою для перегляду цього 
рішення у кримінальному провадженні Верховним Судом? 
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А) рішення суду першої інстанції; 
Б) рішення суду апеляційної інстанції; 
В) рішення суду касаційної інстанції; 
Г) рішення суду першої або апеляційної інстанції. 
Що із названого є підставою для перегляду судових рішень у кримінальному 

провадженні Верховним Судом? 
А) встановлення Комітетом ООН з прав людини порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом; 
Б) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом; 
В) встановлення судом іноземної держави порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні справи судом; 
Г) констатація Комітетом міністрів Ради Європи факту порушення Україною 

міжнародних зобов’язань. 
Хто з названих осіб має право подати заяву про перегляд судового рішення у 

кримінальному провадженні Верховним Судом з підстави встановлення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом? 

А) особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи 
представник юридичної особи; 

Б) лише особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною; 

В) лише прокурор; 
Г) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
До якого суду подається заява про перегляд судового рішення у 

кримінальному провадженні Верховним Судом? 
А) до суду, який ухвалив судове рішення; 
Б) до апеляційного суду; 
В) до Верховного Суду; 
Д) до Європейського суду з прав людини. 
Який документ подається до Верховного Суду для перегляду судового рішення 

у кримінальному провадженні? 
А) клопотання; 
Б) скарга; 
В) заява; 
Г) подання. 
Яким є строк розгляду заяви про перегляд судового рішення у кримінальному 

провадженні Верховним Судом? 
А) не більше двадцяти днів з дня призначення справи до розгляду; 
Б) не більше одного місяця з дня призначення справи до розгляду; 
В) не більше трьох місяців з дня призначення справи до розгляду; 
Г) не більше шести місяців з дня призначення справи до розгляду. 
Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового 

рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами? 
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А) протягом двох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналась 
або могла дізнатись про ці обставини; 

Б) протягом чотирьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, 
дізналась або могла дізнатись про ці обставини; 

В) протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналась 
або могла дізнатись про ці обставини; 

Г) протягом двох років після того, як особа, яка звертається до суду дізналась або 
могла дізнатись про ці обставини. 

Яким строком обмежується перегляд судового рішення за нововиявленими 
обставинами за наявності обставин, що підтверджують невинуватість засудженого 
або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення? 

А) обмежується строком в один рік; 
Б) строками не обмежено; 
В) обмежується строком в три роки; 
Г) обмежується строком в три роки, але може бути продовжено за додатковим 

клопотанням. 
Протягом якого строку особа, що подала заяву про перегляд судового рішення 

за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні, має право 
відмовитися від заяви? 

А) протягом одного місяця від дня подання заяви; 
Б) протягом усього судового розгляду; 
В) до початку судового розгляду; 
Г) протягом двох місяців від дня подання заяви. 
Чи має право особа, яка відмовилась від заяви про перегляд судового рішення 

за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні, повторно 
звертатись до суду з такою самою заявою з тих самих підстав? 

А) ні, не має такого права; 
Б) так, має таке право; 
В) так, має таке право, якщо заява стосується реабілітації засудженої особи; 
Г) так, має таке право, якщо заява стосується порушення основоположних прав 

людини. 
Протягом якого строку з дня надходження заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні суд 
повинен її розглянути? 

А) один місяць; 
Б) два місяці; 
В) три місяці; 
Г) строк у законі не визначений. 
Чи допускається перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у 

кримінальному провадженні у разі прийняття нових законів, інших нормативно-
правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли 
на час здійснення провадження? 

А) допускається в будь-яких випадках; 
Б) не допускається; 
В) допускається у випадках, коли це може привести до покращення становища 

засудженої особи; 
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Г) законом не регламентується. 
Які наслідки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином 

повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні? 

А) є підставою для перенесення судового засідання на іншій час; 
Б) не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення; 
В) є підставою для розгляду заяви іншим складом суду; 
Г) законом не регламентується. 
В який строк після надходження до суду заяви про перегляд судового рішення 

у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами суддя повинен 
прийняти рішення про його відкриття? 

А) не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви; 
Б) не пізніше двох робочих днів після надходження заяви; 
В) не пізніше одного місяця після надходження заяви; 
Г) не пізніше наступного дня після надходження заяви. 
Чи повинен суд обов’язково досліджувати докази щодо обставин, що 

встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими 
обставинами у кримінальному провадженні, якщо вони не оспорюються? 

А) не повинен; 
Б) повинен; 
В) повинен у випадку їх неоднакового тлумачення учасниками процесу; 
Г) законом не регламентовано. 
Чи є неправильність перекладу висновку і пояснень експерта підставою для 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному 
провадженні? 

А) так, є; 
Б) ні, не є; 
В) так, є, але лише за наявності інших нововиявлених обставин; 
Г) законом не регулюється. 
Яка з названих обставин НЕ є підставою для перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні? 
А) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального 

провадження; 
Б) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи 

постановлення ухвали, що належить переглянути; 
В) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого 

правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом; 
Г) прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані 

закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження. 
 

У який момент може ініціюватися укладення угоди у кримінальному 
провадженні? 

А) до направлення обвинувального акта до суду; 
Б) в період після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої 

кімнати для ухвалення вироку; 
В) до оголошення обвинувального акта; 
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Г) після направлення обвинувального акта до суду, але до допиту обвинуваченого в 
суді. 

За ініціативою кого з названих осіб може бути укладена угода про визнання 
винуватості?  

А) прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого; 
Б) потерпілого чи обвинуваченого; 
В) потерпілого або підозрюваного; 
Г) прокурора або потерпілого. 
В якому провадженні НЕ може бути укладена угода про визнання 

винуватості? 
А) щодо кримінальних проступків, внаслідок яких шкода завдана лише державним 

чи суспільним інтересам; 
Б) щодо злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише 

державним чи суспільним інтересам; 
В) щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим 
іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності вказаного бюро; 

Г) щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи. 

Що із названого НЕ зазначаються в угоді про визнання винуватості? 
А) узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його 

призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з 
випробуванням; 

Б) умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної 
відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків; 

В) умови звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 
відповідальності; 

Г) наслідки невиконання угоди. 
Протягом якого строку може бути подано клопотання про скасування вироку, 

яким затверджена угода про визнання винуватості, у разі невиконання угоди? 
А) протягом трьох місяців після набрання ним законної сили; 
Б) протягом шести місяців після набрання ним законної сили; 
В) протягом десяти місяців після набрання ним законної сили; 
Г) протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. 
Хто має право звернутися до суду, який затвердив угоду про визнання 

винуватості, з клопотанням про скасування вироку у разі її невиконання? 
А) засуджений; 
Б) захисник; 
В) прокурор; 
Г) потерпілий. 
Чи допускається повторне звернення з угодою в одному кримінальному 

провадженні у разі відмови суду її затвердити? 
А) так, допускається; 
Б) ні, не допускається; 
В) допускається лише у передбачених законом випадках; 
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Г) допускається лише за постановою слідчого судді. 
До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження? 
А) до суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає заявник; 
Б) до суду, в межах територіальної юрисдикції якого були втрачені матеріали 

кримінального провадження; 
В) до суду, в межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне 

правопорушення; 
Г) до суду, який ухвалив вирок. 
За заявою (зверненням) кого із названих суб’єктів можуть бути відновлені 

втрачені матеріали кримінального провадження? 
А) за заявою слідчого; 
Б) за заявою керівника слідчого підрозділу; 
В) за зверненням судді апеляційного суду; 
Г) за заявою учасника судового провадження. 
Хто з названих суб’єктів має право подати заяву про відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження виключно з метою реабілітації 
обвинуваченого, який помер? 

А) члени трудового колективу, де працював обвинувачений; 
Б) близькі родичі обвинуваченого; 
В) керівник місцевої або регіональної прокуратури; 
Г) лише дружина (чоловік) за погодженням з прокурором. 
До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження? 
А) до суду, який ухвалив вирок; 
Б) до апеляційного суду за місцем ухвалення вироку; 
В) до місцевого суду за місцем проживання заявника; 
Г) до Верховного Суду. 
Що із наведеного обов’язково повинно бути зазначено в заяві про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження? 
А) майновий стан обвинуваченого, в інтересах якого звертається заявник; 
Б) в якому процесуальному статусі перебував заявник; 
В) місце проживання суддів, які розглядали кримінальне провадження; 
Г) психічний стан обвинуваченого, в інтересах якого звертається заявник. 
Що із наведеного НЕ потрібно зазначати у заяві про відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження? 
А) про відновлення яких саме матеріалів просить заявник; 
Б) що відомо заявнику про місцезнаходження копій документів кримінального 

провадження або відомостей щодо них; 
В) про майновий стан заявника; 
Г) що відомо заявнику про обставини втрати матеріалів кримінального 

провадження. 
Що з наведеного додається до заяви про відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження? 
А) виключно копії документів, що посвідчені нотаріально; 
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Б) лише ті документи та їх копії, що знаходяться у наглядовому провадженні та 
засвідчені керівником місцевої або регіональної прокуратури; 

В) документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому 
порядку, що збереглися у заявника; 

Г) документи, що були досліджені під час судового розгляду та засвідчені 
керівником відповідного суду. 

Яке судове рішення постановляє суд, якщо у заяві не зазначено мету 
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, 
необхідні для їх відновлення? 

А) ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, 
необхідний для усунення цих недоліків; 

Б) постанову про залишення заяви без розгляду, якою встановлює заявникові строк, 
необхідний для усунення цих недоліків; 

В) ухвалу про відтермінування розгляду заяви, якою надає заявникові місяць для 
усунення цих недоліків; 

Г) ухвалу про залишення заяви без розгляду. 
В якому із зазначених випадків суд постановляє ухвалу про залишення заяви 

про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження без руху? 
А) якщо у заяві не зазначено майнові вимоги заявника; 
Б) якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження або відомості, необхідні для їх відновлення; 
В) якщо у заяві не вказано майновий стан заявника та обвинуваченого; 
Г) якщо у заяві не зазначено дату та місце народження заявника. 
Яких заходів вживає суд, одержавши заяву про відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження? 
А) заходів для одержання від підприємств, установ, організацій оригіналів 

документів, що додані до заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження; 

Б) заходів для встановлення об’єктивних обставин, за яких матеріали 
кримінального провадження були втрачені; 

В) заходів для одержання від прокурора відомостей та копій відповідних 
процесуальних документів, які стосуються відновлюваних матеріалів; 

Г) заходів для визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок втрати 
матеріалів кримінального провадження, що завдана заявнику або обвинуваченому, який 
помер. 

Як діє суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження? 

А) використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що погоджена 
головою місцевого суду; 

Б) за жодних обставин не використовує частину матеріалів кримінального 
провадження, що збереглася; 

В) використовує будь-які документи за погодженням з керівником місцевої 
прокуратури; 

Г) використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася. 
Які документи використовує суд під час судового розгляду заяви про 

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження? 
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А) виключно оригінали документів, що видані юридичними особами, та копії, 
засвідчені нотаріально; 

Б) документи, засвідчені підписом заявника; 
В) документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів 

кримінального провадження, копії цих документів; 
Г) оригінали та копії документів засвідчені підписом голови місцевого суду. 
Яке рішення постановляє суд за результатами розгляду заяви про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження? 
А) ухвалу про реабілітацію обвинуваченого, який помер; 
Б) виправдувальний вирок щодо засудженого; 
В) ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження; 
Г) ухвалу про проведення додаткового розслідування. 
В якій частині суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого 

кримінального провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів? 
А) в частині, в якій просив представник обвинуваченого; 
Б) в частині, в якій це необхідно для реабілітації обвинуваченого; 
В) в частині, в якій це необхідно для закінчення досудового розслідування; 
Г) повністю або в частині, яку, на думку суду, необхідно відновити. 
Що робить суд своєю ухвалою за недостатності зібраних матеріалів для 

точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження?  
А) відтерміновує розгляд заяви; 
Б) надає час для усунення недоліків; 
В) закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального 

провадження; 
Г) відтерміновує розгляд заяви на строк до одного місяця для зібрання матеріалів. 
Яким є строк зберігання матеріалів кримінального провадження для 

вирішення заяви про їх відновлення? 
А) він не повинен перевищувати строку, протягом якого особу може бути 

притягнуто до кримінальної відповідальності; 
Б) не має значення; 
В) він повинен бути не менше 10 років; 
Г) він не повинен перевищувати 5 років з моменту смерті обвинуваченого. 
Щодо якої з названих осіб не застосовується особливий порядок 

кримінального провадження? 
А) щодо народного депутата України; 
Б) щодо адвоката; 
В) щодо кандидата у Президенти України; 
Г) щодо слідчого Державного бюро розслідувань. 
 
Щодо якої з названих службових осіб правоохоронного органу може бути 

здійснено відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального 
провадження? 

А) тієї, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні лише тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину; 

Б) тієї, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні лише особливо тяжкого 
злочину; 
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В) тієї, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні лише злочину середньої 
тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 

Г) тієї, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину будь-якої 
тяжкості. 

В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно суддів 
Верховного Суду в суді першої інстанції? 

А) колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менше п’яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо 
злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням 
обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж 
роботи на посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних; 

Б) колегіально судом у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менше семи років; 

В) колегіально судом у складі одного професійного судді, який має стаж роботи на 
посаді судді не менше десяти років, та двох присяжних; 

Г) суддею одноособово. 
В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно осіб, 

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності 
Нацонального антикорупційного бюро України, в апеляційному порядку? 

А) колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менше п’яти років; 

Б) колегіально судом у складі п’яти професійних суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менше семи років; 

В) колегіально судом у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менше десяти років; 

Г) суддею одноособово. 
Хто з названих осіб НЕ належить до осіб, щодо яких здійснюється особливий 

порядок кримінального провадження? 
А) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
Б) Директор та працівники Національного антикорупційного бюро України; 
В) Президент України; 
Г) кандидат у Президенти України. 
Яка з наведених посадових осіб належить до окремої категорії, стосовно якої 

кримінальне провадження здійснюється в особливому порядку? 
А) Голова Служби безпеки України; 
Б) Міністр внутрішніх справ України; 
В) Голова Державної прикордонної служби України; 
Г) прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 

здійснюється письмове повідомлення про підозру Генеральному прокурору 
України? 

А) керівником регіональної прокуратури; 
Б) заступником Генерального прокурора України; 
В) Президентом України; 
Г) Верховною Радою України. 
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Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, 
здійснюється письмове повідомлення про підозру Директору або іншому працівнику 
Національного антикорупційного бюро України? 

А) Генеральним прокурором України; 
Б) заступником Генерального прокурора України відповідно до розподілу 

обов’язків; 
В) керівником регіональної прокуратури; 
Г) керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України (в редакції від 2 

червня 2016 року), судді не може бути обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою до винесення обвинувального вироку судом? 

А) Генеральної прокуратури України; 
Б) Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя); 
В) Президента України; 
Г) Верховної Ради України. 
Про що із зазначеного обов’язково інформуються органи адвокатського 

самоврядування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) про застосування щодо адвоката запобіжного заходу; 
Б) про здійснення стосовно адвоката повідомлення про підозру; 
В) про допит адвоката як підозрюваного; 
Г) про допит адвоката як свідка у кримінальному провадженні. 
Ким здійснюється повідомлення про підозру помічнику-консультанту 

народного депутата України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України? 

А) тільки Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального 
прокурора України); 

Б) прокурором за згодою керівника місцевої прокуратури; 
В) прокурором за згодою керівника регіональної прокуратури; 
Г) прокурором або слідчим за згодою прокурора. 
Ким повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України подання 

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання 
чи арешт народного депутата України? 

А) Головою Конституційного Суду України; 
Б) Головою Верховного Суду; 
В) Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора України); 
Г) керівником місцевої прокуратури. 
Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України (в редакції від 2 

червня 2016 року), суддю Конституційного Суду України не може бути затримано до 
винесення обвинувального вироку судом? 

А) без згоди Генеральної прокуратури України; 
Б) без згоди Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя); 
В) без згоди Конституційного Суду України; 
Г) без згоди Верховної Ради України. 
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Ким повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України подання 
про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання 
чи арешт судді суду загальної юрисдикції? 

А) Головою Конституційного Суду України; 
Б) Головою Верховного Суду; 
В) Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора України); 
Г) Головою Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя). 
Ким здійснюється повідомлення про підозру працівнику Національного 

антикорупційного бюро України, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
Б) керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
В) заступником Генерального прокурора України; 
Г) Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора України). 
За клопотанням кого з названих суб’єктів суд може ухвалити рішення про 

проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що 
можуть проводитися виключно з дозволу суду? 

А) за клопотанням керівника місцевої прокуратури; 
Б) за клопотанням прокурора регіональної прокуратури; 
В) за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
Г) за клопотанням керівника регіональної прокуратури, Генерального прокурора 

України або його заступника. 
Ким із названих суб’єктів здійснюється відсторонення від посади судді 

місцевого суду у кримінальному провадженні? 
А) Вищою радою юстиції на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України або його заступника; 
Б) Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого 

клопотання Генерального прокурора України; 
В) Головою Верховного Суду на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України або його заступника; 
Г) апеляційним судом на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України або особи, яка виконує його обов’язки. 
Ким із названих суб’єктів здійснюється відсторонення від посади Директора 

Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні? 
А) Вищою радою юстиції на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України або його заступника; 
Б) Президентом України на підставі вмотивованого клопотання прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
В) Президентом України на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України або його заступника; 
Г) слідчим суддею на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора 

України. 
Хто з названих суб’єктів уповноважений звернутися у встановленому законом 

порядку з клопотанням про відсторонення від посади члена Національного 
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агентства з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у 
вчиненні злочину? 

А) керівник місцевої прокуратури; 
Б) керівник регіональної прокуратури; 
В) прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
Г) Генеральний прокурор України або його заступник. 
За клопотанням якого з названих суб’єктів здійснюється продовження строку 

відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання 
корупції у ході кримінального провадження? 

А) Генерального прокурора України або його заступника; 
Б) прокурора прокуратури; 
В) керівника регіональної прокуратури; 
Г) слідчого. 
Чи може бути здійснене продовження строку відсторонення від посади 

депутата місцевої ради? 
А) ні, бо це заборонено законом; 
Б) ні, бо це не передбачено законом; 
В) так, воно здійснюється за клопотанням прокурора прокуратури; 
Г) так, але воно здійснюється тільки за відповідним клопотанням Генерального 

прокурора України або його заступника. 
Ким здійснюється повідомлення про підозру кандидату у народні депутати 

України? 
А) тільки Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора України); 
Б) прокурором, за обов’язкової згоди керівника регіональної прокуратури; 
В) лише керівником місцевої прокуратури; 
Г) прокурором або слідчим за згодою прокурора. 
Ким із названих осіб здійснюється повідомлення про підозру депутату місцевої 

ради? 
А) Генеральним прокурором України, його заступником, керівником регіональної 

прокуратури; 
Б) прокурором місцевої прокуратури; 
В) керівником місцевої прокуратури; 
Г) прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Кого із названих суб’єктів слідчий чи інша службова особа, яка збирається 

проводити обшук робочого приміщення адвоката, повинен завчасно повідомити про 
це? 

А) керівника адвокатського об’єднання; 
Б) територіальне управління Міністерства юстиції України; 
В) раду адвокатів регіону за місцем проведення обшуку; 
Г) кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 
В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого 

питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення 
волі на строк не менше п’яти років, у разі набрання законної сили ухвалою суду про 
відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового звільнення 
засудженого від відбування покарання? 
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А) не раніше як через один місяць з дня винесення ухвали суду про відмову; 
Б) не раніше як через три місяці з дня винесення ухвали суду про відмову; 
В) не раніше як через шість місяців з дня винесення ухвали суду про відмову; 
Г) не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову. 
В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого 

питання щодо неповнолітніх засуджених у разі набрання законної сили ухвалою 
суду про відмову в задоволенні клопотання щодо заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким покаранням? 

А) не раніше як через один місяць з дня винесення ухвали суду про відмову; 
Б) не раніше як через три місяці з дня винесення ухвали суду про відмову; 
В) не раніше як через шість місяців з дня винесення ухвали суду про відмову; 
Г) не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову. 
Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі 

(екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час 
досудового розслідування? 

А) Міністерство закордонних справ України; 
Б) Міністерство юстиції України; 
В) Міністерство внутрішніх справ України; 
Г) Генеральна прокуратура України. 
Протягом якого строку з дати надходження запиту компетентного органу 

іноземної держави про міжнародну правову допомогу до безпосереднього виконавця 
він має бути виконаний? 

А) протягом десяти днів; 
Б) протягом двадцяти днів; 
В) протягом одного місяця; 
Г) протягом двох місяців. 
Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі 

(екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового 
провадження або виконання вироку? 

А) Міністерство закордонних справ України; 
Б) Міністерство юстиції України; 
В) Міністерство внутрішніх справ України; 
Г) Генеральна прокуратура України. 
До якого слідчого судді звертається прокурор за дорученням або зверненням 

Центрального органу України з клопотанням про екстрадиційний арешт особи 
після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про її видачу, , 
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 

А) у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання; 
Б) за місцем тримання особи під вартою; 
В) у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне 

правопорушення; 
Г) за місцем знаходження відповідного Центрального органу України. 
Який з названих суб’єктів має повідомляти, , відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України, відповідна регіональна прокуратура про кожен 
випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за 
межами України? 
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А) Міністерство закордонних справ України; 
Б) Міністерство юстиції України; 
В) Міністерство внутрішніх справ України; 
Г) Національне антикорупційне бюро України. 
В який строк надсилаються до Національного антикорупційного бюро 

України матеріали щодо фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, 
які Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України отримали в 
рамках надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) у триденний строк; 
Б) у п’ятиденний строк; 
В) у семиденний строк; 
Г) у десятиденний строк. 
Протягом якого строку Центральний орган України повертає всі матеріали 

відповідному органу України у разі відмови в направленні запиту про міжнародну 
правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 

А) протягом трьох днів; 
Б) протягом п’яти днів; 
В) протягом семи днів; 
Г) протягом десяти днів. 
Хто із названих суб’єктів НЕ може бути суб’єктом передачі Генеральній 

прокуратурі України клопотання про екстрадицію ? 
А) керівник органу Державного бюро розслідувань України; 
Б) керівник Національного антикорупційного бюро України; 
В) керівник Державної служби фінансового моніторингу України; 
Г) керівник органу досудового розслідування у складі центрального апарату органу 

внутрішніх справ України. 
Протягом якого строку повинна бути здійснена екстрадиційна перевірка, 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 
А) протягом десяти днів; 
Б) протягом двадцяти днів; 
В) протягом тридцяти днів; 
Г) протягом шістдесяти днів. 
Як дозволяється розпорядитися майном, що конфісковане на підставі запиту 

про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального 
кодексу України? 

А) воно може бути передане в дохід державного підприємства; 
Б) воно може бути передане в дохід Державного бюджету України; 
В) воно може бути передане в дохід Державної казначейської служби України; 
Г) воно може бути передане юридичній особі на договірних засадах. 
Як довго може тривати екстрадиційний арешт, який застосовується до 

вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі? 
А) не більше трьох місяців; 
Б) не більше шести місяців; 
В) не більше дванадцяти місяців; 
Г) не більше вісімнадцяти місяців. 
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Якими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, є дії 
щодо відомостей, які містяться в матеріалах, отриманих у межах міжнародного 
співробітництва органами іноземної держави за процедурою, передбаченою 
законодавством запитуваної держави, якщо під час їх отримання не було порушено 
засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи? 

А) потребують додаткової перевірки їх допустимості за національним 
законодавством; 

Б) потребують легалізації для визнання їх допустимими; 
В) не потребують легалізації для визнання їх допустимими; 
Г) визнаються недопустимими. 
Яка з наведених вимог НЕ встановлена у Кримінальному процесуальному 

кодексі України для передачі в межах міжнародного співробітництва запитуючій 
стороні відомостей, що віднесені до державної таємниці? 

А) передаються виключно через уповноважений (центральний) орган України; 
Б) передаються виключно з дозволу Президента України; 
В) надаються за умови, що ці відомості не завдадуть шкоди інтересам України або 

іншої держави, що надала їх Україні; 
Г) передаються лише за наявності договору про взаємний захист інформації та 

згідно з передбаченими ним вимогами і правилами. 
Через який із наведених державних органів уповноважений орган України 

надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентного 
органу запитуваної сторони за відсутності міжнародного договору з відповідною 
державою, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України? 

А) через Міністерство внутрішніх справ України; 
Б) через Міністерство закордонних справ України; 
В) через Міністерство оборони України; 
Г) через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 
Як здійснюється виклик особи, яка перебуває за межами України, для 

провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України, на підставі 
запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України? 

А) повісткою; 
Б) електронною поштою; 
В) факсимільним зв’язком; 
Г) телефоном або телеграмою. 
Протягом якого строку може триматися під вартою на території України 

особа, щодо якої буде направлений запит про перейняття кримінального 
провадження, за клопотанням компетентного органу іншої держави, відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України? 

А) не більше двадцяти діб; 
Б) не більше тридцяти діб; 
В) не більше сорока діб; 
Г) не більше шістдесяти діб. 
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України хто 

зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне 
правопорушення? 
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А) слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та 
реєстрацію заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення; 

Б) слідчий, слідчий суддя, прокурор; 
В) державний службовець відповідного рангу; 
Г) слідчий, слідчий суддя, суд, прокурор. 

 
Питання для самоконтролю  

 
1. Основні засади кримінального судочинства за Конституцією України 1996 року. 
2. Питання кримінального процесу в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року. 
3. Питання кримінального процесу в Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права 1966 року.  
4. Законність як засада кримінального процесу. 
5. Засада верховенства права в кримінальному процесі . 
6. Засада забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у 

кримінальному процесі. 
7. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному 

процесі. 
8. 8.Засада незалежності суддів і підкорення їх лише закону. 
9. Засада гласності  і відкритості судового провадження в кримінальному процесі. 
10. Засада забезпечення поваги до людської гідності особи в кримінальному процесі. 
11. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист. 
12. Засада презумпції невинуватості та доведеності вини в кримінальному процесі.. 
13. Засада забезпечення таємниці спілкування у кримінальному процесі. 
14. Засада змагальності сторін в кримінальному процесі. 
15. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї у кримінальному процесі. 
16. Забезпечення доступу особи до правосуддя у кримінальному процесі. 
17. Розумність строків як засада кримінального провадження. 
18. Слідчий суддя у кримінальному процесі України 
19. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді як одна з основних 

засад кримінального судочинства. 
20. Повноваження прокурора в кримінальному процесі. 
21. Підозрюваний у кримінальному процесі України. 
22. Обвинувачений у кримінальному процесі України. 
23. Потерпілий у кримінальному процесі України. 
24. Захисник у стадії досудового розслідування. 
25. Участь захисника в суді першої інстанції. 
26. Цивільний позивач у кримінальному процесі. 
27. Процес доказування у кримінальному процесі. 
28. Допустимість доказів у кримінальному процесі. 
29. Принцип вільної оцінки доказів у кримінальному процесі. 
30. Показання свідка у кримінальному процесі. 
31. Показання потерпілого у кримінальному процесі. 
32. Показання обвинуваченого у кримінальному процесі. 
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33. Висновок експерта у кримінальному процесі. 
34. Речові докази у кримінальному процесі. 
35. Документи як джерела доказів у кримінальному процесі. 
36. Заходи забезпечення кримінального провадження. 
37. Тримання під вартою як запобіжний захід. 
38. Застава як запобіжний захід.  
39. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. 
40. Домашній арешт як запобіжний захід. 
41. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України. 
42. Повідомлення особі про підозру у кримінальному процесі України. 
43. Зупинення досудового розслідування. 
44. Строки досудового розслідування. 
45. Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором. 
46. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта. 
47. Підготовче провадження у кримінальному процесі України. 
48. Межі судового розгляду у кримінальному процесі України. 
49. Судовий  розгляд  в кримінальному процесі України. 
50. Судовий вирок у кримінальному процесі України. 
51. Закриття кримінальної справи судом. 
52. Провадження в суді присяжних у кримінальному процесі України. 
53. Апеляційне провадження в кримінальному процесі України. 
54. Касаційне провадження в кримінальному процесі України. 
55. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для 

скасування вироку або ухвали суду. 
56. Неповнота судового розгляду як підстава для скасування вироку або ухвали суду. 
57. Кримінальне провадження у Верховному Суді України. 
58. Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами. 
59. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 
60. Кримінальне провадження на підставі угод. 
61. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 
62. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному процесі України. 
63. Угода про визнання вини у кримінальному процесі США. 
64. Суд присяжних у кримінальному процесі США. 
65. Суд присяжних у кримінальному процесі Англії. 
66. Суд присяжних у кримінальному процесі Франції. 
67. Апеляція у кримінальному процесі США. 
68. Апеляція у кримінальному процесі Англії. 
69. Апеляція у кримінальному процесі Франції. 
70. Касація у кримінальному процесі Франції. 
71. Поняття і завдання кримінального провадження. 
72. Процесуальна форма: поняття і значення. 
73. Процесуальні гарантії: поняття, види, значення. 
74. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб'єкти. 
75. Стадії кримінального процесу . 
76. Історичні форми кримінального процесу . 
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77. Джерела кримінального процесуального права України. 
78. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі і за колом осіб. 
79. Засади верховенства права і  законності в кримінальному процесі. 
80. Засада доступу до правосуддя. 
81. Засада презумпції невинуватості. 
82. Засада свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї. 
83. Засада гласності і відкритості судового провадження. 
84. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 
85. Засада безпосередності дослідження судом показань, речей і документів. 
86.  Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій і 

бездіяльності.  
87.  Засада диспозитивності у кримінальному провадженні. 
88.  Засада змагальності сторін обвинувачення і захисту. 
89.  Засада державної мови кримінального провадження. 
90.  Засада розумності строків кримінального провадження. 
91.  Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи. 
92.  Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя. 
93.  Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.  
94.  Повноваження суду у кримінальному провадженні. Законний склад суду. 
95.  Слідчий суддя, його повноваження під час досудового розслідування. 
96.  Прокурор, його функції та повноваження в кримінальному процесі.  
97.  Слідчий, його повноваження. 
98.  Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 
99.  Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. 
100.  Підозрюваний: поняття, права та обов'язки. 
101.  Обвинувачений: поняття, права та обов'язки. 
102.  Потерпілий: поняття, права та обов'язки. 
103.  Захисник. Його права та обов'язки.  
104.  Цивільний позивач і цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки.  
105.  Поняття доказів та їх джерел. 
106.  Належність і допустимість доказів. 
107.  Предмет доказування в кримінальному провадженні. Особливості предмету 

доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 
108.  Процес доказування в кримінальній справі, його елементи. Обов'язок 

доказування. 
109.  Класифікація доказів та їх джерел. 
110.  Свідки та їх показання в кримінальному процесі. 
111.  Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 
112.  Показання підозрюваного, їх предмет, значення та оцінка. 
113.  Показання обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. 
114.  Висновок експерта, його зміст, значення та оцінка. 
115.  Речові докази: поняття, види, значення та оцінка. 
116.  Документи як джерела доказів.  
117.  Процесуальні строки та процесуальні витрати у кримінальному провадженні. 
118.  Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та загальні 
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правила застосування. 
119.  Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення. 
120.  Поняття та види запобіжних заходів. 
121.  Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та порядок його 

обрання, зміни і скасування. 
122.  Строки тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою  і порядок їх 

продовження.  
123.  Підстави та порядок обрання запобіжного заходу у вигляді передання 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. 
124.  Особисте зобов’язання як запобіжний захід. Підстави та порядок його 

обрання, зміни і скасування. 
125.  Особиста порука як запобіжний захід. Підстави та порядок її обрання, зміни і 

скасування. 
126.  Домашеій арешт як запобіжний захід. 
127.  Застава як запобіжний захід. 
128.  Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади як захід 

забезпечення кримінального провадження. 
129.  Виклик слідчим і прокурором, судовий виклик і привід як заходи 

забезпечення кримінального провадження. 
130.  Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального  

провадження. 
131.  Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід 

забезпечення кримінального провадження. 
132.  Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення 

кримінального провадження. 
133.  Арешт майна і тимчасове вилучення майна як заходи забезпечення 

кримінального провадження.. 
134.  Приводи і підстави для початку досудового розслідування. Відомості, які 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
135.  Підслідність органів досудового розслідування: поняття, види, 

характеристика. 
136.  Доручення слідчого оперативному підрозділу.  
137.  Здійснення досудового розслідування слідчою групою. Міжнародна слідча 

група. 
138.  Строки досудового розслідування.. Порядок продовження строків  

досудового розслідування. 
139.  Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. 
140.  Поняття та види слідчих(розшукових) дій. Загальні вимоги до їх проведення.  
141.  Участь спеціаліста в проведенні слідчих(розшукових) дій. 
142.  Порядок виклику і допиту свідків і потерпілих слідчим. 
143.  Особливості виклику і допиту неповнолітніх свідків і потерпілих. 
144.  Одночасний допит кількох осіб (очна ставка): поняття, мета, процесуальний 

порядок проведення. 
145.  Пред'явлення для впізнання осіб і речей. 
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146.  Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під 
час досудового розслідування. 

147.  Обшук. Його мета, види, підстави та порядок проведення.  
148. 78. Огляд. його види, мета, порядок проведення. 
149.  Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. 
150.  Слідчий експеримент, його мета і порядок проведення. 
151.  Підстави для проведення експертизи під час досудового розслідування. 

Порядок залучення експерта. 
152.  Первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплексна експертизи.  
153.  Порядок отримання зразків для експертизи. Особливості негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.   
154.  Ексгумація трупа: поняття, мета, підстави та порядок проведення. 
155.  Поняття, підстави проведення та види негласних слідчих(розшукових) дій. 
156.  Підстави для винесення слідчим, прокурором постанови про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії,  
157.  Підстави, порядок і строки розгляду слідчим суддею клопотання слідчого, 

прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  
158.  Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
159.  Заходи щодо захисту інформації, одержаної в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 
160.  Використання результатів негласних слідчих(розшукових) дій у доказуванні 

та в інших цілях. 
161.  Підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

пов’язаних із втручанням у приватне спілкування. 
162.  Підстави та порядок обстеження слідчим публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи. 
163.  Підстави та порядок здійсненна слідчим контролю за вчиненням злочину. 
164.  Засоби, які використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 
165.  Підстави та порядок повідомлення особі про підозру Зміст письмового 

повідомлення про підозру.. 
166.  Підстави та порядок зміни підозри під час досудового розслідування.. 
167.  Підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування. 
168.  Підстави та порядок оголошення розшуку підозрюваного. 
169.  Форми закінчення досудового розслідування. 
170.  Підстави та порядок закриття кримінального провадження слідчим, 

прокурором. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. 
171. Порядок закінчення досудового розслідування складанням обвинувального  

акту Відкриття матеріалів іншій стороні. 
172. Зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 
173. Оскарження дій, рішень і бездіяльності слідчого, прокурора. 
174. Оскарження ухвал слідчого судді. 
175. Поняття, значення і види підсудності. 
176. Питання, які розглядаються суддею у стадії підготовчого провадження. 

Порядк розгляду і вирішення цих питань. 
177. Незмінність складу суду. Запасний суддя. 
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178. Наслідки неприбуття до суду сторін, потерпілого, його представника. 
179. Наслідки неприбуття до суду перекладача, експерта, спеціаліста, свідка. 
180. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення і висунення додаткового 

обвинувачення в суді. 
181. Відмова прокурора від державного обвинувачення: підстави, порядок, 

наслідки. 
182. Обов’язки присутніх в залі судового засідання. Заходи, які вживаються до 

порушників порядку в судовому засіданні. 
183. Журнал судового засідання, його зміст і значення.. Фіксування судового 

процесу технічними засобами. 
184. Підготовча частина судового засідання, її значення і зміст. 
185. Судове слідство, його значення і зміст.  
186. Підстави та порядок проведення експертизи в суді. Допит експерта. 
187. Порядок виклику і допиту судом свідків, потерпілих, обвинуваченого. 

Оголошення їх показань. 
188. Проведення судом процесуальних дій у режимі відео конференції під час 

судового провадження. 
189. Судові дебати, їх зміст і значення. Репліки учасників судових дебатів. 
190. Поняття, значення і види вироку суду. 
191. Законність і обґрунтованість вироку. Зміст вироку . 
192. Порядок ухвалення і проголошення вироку . 
193. Роз’яснення судового рішення судом. 
194. Особливості провадження в суді притяжних. 
195. Особи, які мають право на апеляційне оскарження судових рішень.Вимоги до 

апеляційної скарги. 
196. Порядок і строки апеляційного оскарження. 
197. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження. 
198. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в апеляційному 

провадженні. 
199. Ухвала, вирок суду апеляційної інстанції, їх зміст. 
200. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 
201. Особи, які мають право на касаційне оскарження. 
202. Суди, які розглядають кримінальні справи в апеляційному і касаційному 

порядку. 
203. Порядок касаційного розгляду.  
204. Результати судового розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях. 
205. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в касаційному 

провадженні. 
206. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 
207. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 
208. Видача особи(екстрадиція) у кримінальному процесі України. 
209. Підстави та порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальних 

справах. 
210. Перейняття кримінального переслідування: поняття, підстави, умови та 

порядок здійснення.  
211. Особливості кримінального провадження на підставі угод. 
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212. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. 

213. Особливості досудового розслідування і судового розгляду щодо проступків. 
214. Кримінальне провадження у формі приватного  обвинувачення. 
215. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 
216. Особливості провадження щодо осіб, які не досягли віку, з якого можлива 

кримінальна відповідальність. 
217. Набрання судовим рішенням законної сили. Обов’язковість судового 

рішення. 
218. Порядок звернення судового рішення до виконання. 
219. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку. 
220. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку. 
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