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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 1

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
Класифікація строків у кримінальному процесі.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Завданням кримінального провадження не являється:

А) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
Б) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам;
В) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або
засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб
до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова
процедура;
Г) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
2. Історичною формою кримінального процесу не являється:

А) змагальний;
Б) змішаний;
В) процесуальний;
Г) розшуковий.
3. Порядок кримінального провадження на території України визначається

А) кримінальним законодавством України;
Б) указами Президента України;
В) міжнародними договорами;
Г) лише кримінальним процесуальним законодавством України
4. До загальних засад кримінального провадження не відноситься:

А) невтручання у приватне життя;
Б) публічність;
В) недоторканність права власності;
Г) свобода світогляду і віросповідання.

Теоретичне завдання
Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 2
Підготувати відповіді на питання:

Предмет та межі доказування.
Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Кримінальне провадження на території України здійснюється:
А) з підстав та в порядку, передбачених КПК України, в залежності від місця вчинення
кримінального правопорушення;
Б) з підстав та в порядку, передбачених КПК України, незалежно від місця вчинення
кримінального правопорушення;
В) з підстав та в порядку, передбаченому законодавством України;
Г) з підстав та в порядку, передбаченому міжнародними договорами
2. До загальних засад кримінального провадження не відноситься
А) верховенство права;
Б) повага до людської гідності;
В) свобода слова;
Г) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
3. Зміст якої засади розкриває наступне положення: самостійне обстоювання стороною
обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів
засобами, передбаченими КПК.
А) публічність;
Б) диспозитивність;
В) законність;
Г) змагальність.
4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається:
А) за повідомленням будь-якої особи;
Б) лише на підставі заяви потерпілого;
В) лише на підставі рапорту оперативного працівника;
Г) за ухвалою слідчого судді.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 3

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Поняття доказів, їх основні ознаки.
Арешт майна.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється
А) професійним суддею одноособово;
Б) колегіально судом у складі трьох професійних суддів;
В) колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів;
Г) судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.
2. Слідчий органу досудового розслідування не уповноважений:
А) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК
України;

Б) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від
кримінальної відповідальності;
В) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо
закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;
Г) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
відповідним оперативним підрозділам.

3. Обвинуваченим є особа щодо якої:
А) складено повідомлення про підозру;
Б) винесено постанову про притягнення як обвинуваченого;
В) передано до суду обвинувальний акт;
Г) набрав законної сили обвинувальний вирок суду.
4. Скільки захисників одного обвинуваченого можуть одночасно брати участь у судовому
розгляді: А) не більше одного;
Б) не більше трьох;
В) не більше п’яти;
Г) не більше семи.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 4

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового
розслідування.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. До сторони кримінального провадження з боку захисту належать:
А) слідчий, керівник органу досудового розслідування;
Б) потерпілий, його представник та законний представник;
В) прокурор;
Г) підозрюваний, обвинувачений (підсудний).
2. За відсутності письмової згоди особи на визнання її потерпілою вона може бути залучена
до кримінального провадження як:
А) заявник;
Б) свідок;
В) потерпілий;
Г) цивільний позивач.
3. Заявник відповідно до вимог КПК України має право:
А) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування;
Б) заявляти відводи та клопотання;
В) брати участь у проведенні процесуальних дій;
Г) знати сутність підозри та обвинувачення.
4. Попередня участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої,
апеляційної і касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді судових рішень Верховним
Судом України як прокурора:
А) є достатньою підставою для його відводу;
Б) може бути підставою для його відводу, вирішується на розсуд суду;
В) не є підставою для його відводу;
Г) у виключних випадках, встановлених законом, не є підставою для його відводу.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 5

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
2. Освідування: поняття і підстави освідування.

Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Доказами в кримінальному провадженні є:
А) будь-які дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий,
прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають
значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
Б) фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий,
прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають
значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
В) достатні, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор,
слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення
для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
Г) фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України та КК України порядку, на підставі яких
слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що
мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
2. Докази можуть бути визнані допустимими, якщо:
А) вони були отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим
у цьому кримінальному провадженні;
Б) підозрюваний, обвинувачений використав подібні докази для дискредитації свідка;
В) вони отримані з показань чи пояснень особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися
від давання показань та не відповідати на запитання;
Г) вони були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами
досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для
забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом:
А) звернення до слідчого, прокурора з усною заявою ;
Б) подання прокурору письмової заяви;
В) подання письмової заяви керівникові органу досудового розслідування;
Г) подання слідчому, прокурору клопотання.
4. Не являються процесуальними джерелами доказів:
А) показання;
Б) речові докази;
В) документи;
Г) акти ревізії.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 6

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Обшук: поняття, мета, види і підстави провадження обшуку.
Накладення арешту на кореспонденцію.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Показання з чужих слів, якщо 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:
А) у будь-якому разі визнаються допустимим доказом;
Б) можуть бути визнані допустимим доказом на розсуд суду;
В) у будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом;
Г) можуть бути визнані допустимим доказом у разі, якщо вони отримані у порядку,
встановленому КПК України.
2. Хто має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку,
передбаченого КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального
провадження вимог розумного строку:
А) слідчий;
Б) керівник органу досудового розслідування;
В) прокурор;
Г) слідчий суддя, суд.
3.За клопотанням заінтересованої особи пропущений із поважних причин процесуальний
строк повинен бути поновлений:
А) слідчим;
Б) керівником органу досудового розслідування;
В) прокурором;
Г) слідчим суддею, судом.
4.Компенсація за втрачений заробіток обчислюється:
А) пропорційно від розміру середньомісячного заробітку;
Б) пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати;
В) пропорційно від розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
Г) пропорційно від розміру податкової соціальної пільги.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 7

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Обов'язкове проведення експертизи.
Втручання в особисте спілкування.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Заходом забезпечення кримінального провадження не являється:
А) тимчасовий доступ до речей і документів;
Б) арешт майна;
В) затримання особи;
Г) огляд і виїмка кореспонденції.
2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
подається:
А) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган
досудового розслідування;
Б) до місцевого суду, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого знаходиться орган
досудового розслідування;
В) до Апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган
досудового розслідування;
Г) до будь-якого суду, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого знаходиться
орган досудового розслідування.
3. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом
до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом:
А) не пізніше ніж за один день;
Б) не пізніше ніж за три дні;
В) не пізніше ніж за п’ять днів;
Г) не пізніше ніж за сім днів.
4. Рішення про здійснення приводу під час досудового розслідування приймається:
А) слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи;
Б) судом за клопотанням сторони кримінального провадження;
В) судом за клопотанням потерпілого;
Г) судом з власної ініціативи.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 8

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Огляд: поняття, види і підстави огляду.
Порядок повідомлення про підозру.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Метою застосування запобіжного заходу є:
А) запобігання спробам підозрюваного, обвинуваченого, свідка переховуватися від органів
досудового розслідування та/або суду;
Б) запобігання спробам підозрюваного, обвинуваченого, свідка знищити, сховати або
спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення
обставин кримінального правопорушення;
В) запобігання спробам підозрюваного, обвинуваченого знищити, сховати або спотворити
будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин
кримінального правопорушення;
Г) досягнення дієвості цього кримінального провадження.
2. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може
перевищувати:
А) одного місяця;
Б) двох місяців;
В) трьох місяців;
Г) чотирьох місяців.
3. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку
тримання під вартою не може перевищувати:
А) тридцять днів;
Б) шістдесят днів;
В) два місяці;
Г) три місяці.
4. Запобіжні заходи під час досудового розслідування застосовуються:
А) слідчим з власної ініціативи;
Б) прокурором за клопотанням слідчого;
В) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням
прокурора;
Г) судом за клопотанням прокурора.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 9

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Допит підозрюваного.
Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Протягом якого строку слідчий, прокурор після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний
внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування:
А) невідкладно, але не пізніше 6 годин;
Б) невідкладно, але не пізніше 12 годин;
В) невідкладно, але не пізніше 24 годин;
Г) невідкладно, але не пізніше 48 годин.
2. Досудове слідство – це:
А) форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних
проступків;
Б) форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів;
В) стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується
закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта;
Г) стадія кримінального провадження, в якій здійснюється розслідування кримінальних
правопорушень.
3. Спори про підслідність вирішує:
А) керівник органу досудового розслідування;
Б) керівник органу прокуратури;
В) керівник органу прокуратури вищого рівня;
Г) слідчий суддя.
4. Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається:
А) слідчим;
Б) керівником органу досудового розслідування;
В) прокурором;
Г) слідчим суддею, судом.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
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університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 10

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Набрання судовим рішенням законної сили.
Відстрочка виконання вироку.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Протягом якого строку повинно бути закінчено досудове розслідування кримінальних
проступків:
А) одного місяця з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
Б) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
В) двох місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
Г) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку.

2. Протягом якого строку повинно бути закінчено досудове розслідування злочинів:
А) одного місяця з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
Б) двох місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
В) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину;
Г) трьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

3. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого
знаходиться в матеріалах досудового розслідування, до його завершення:
А) не допускається;
Б) допускається;
В) допускається на розсуд слідчого;
Г) допускається на розсуд слідчого, прокурора у випадках, встановлених законом.

4. Протягом якого строку особою можуть бути подані скарги на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого чи прокурора:
А) трьох днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності;
Б) п’яти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності;
В) десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності;
В) п’ятнадцяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 11

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у
кримінальних справах.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.

1. Протягом якого строку слідчим суддею розглядаються скарги на рішення про закриття
кримінального провадження:
А) не пізніше трьох днів з моменту надходження скарги;
Б) не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги;
В) не пізніше семи днів з моменту надходження скарги;
Г) не пізніше десяти днів з моменту надходження скарги.
2. Кому підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити недотримання
розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування:
А) прокурору вищого рівня;
Б) слідчому судді місцевого суду;
В) слідчому судді Апеляційного суду;
Г) судді Верховного суду України.
3. Слідчі (розшукові) дії – це дії, спрямовані на:
А) отримання (збирання) доказів, їх фіксацію, оцінку у конкретному кримінальному
провадженні;
Б) отримання (збирання) доказів, фіксацію, перевірку вже отриманих доказів, їх зберігання у
конкретному кримінальному провадженні;
В) отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному
кримінальному провадженні;
Г) отримання (збирання), перевірку та оцінку доказів, у конкретному кримінальному
провадженні.
4. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:
А) наявність підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення;
Б) наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети ;
В) наявність письмової вказівки керівника органу досудового розслідування або прокурора;
Г) наявність клопотання сторони кримінального провадження.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
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з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 12

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
Межі судового розгляду.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються:
А) з обов'язковою участю не менше одного понятого при умові застосування безперервного
відеозапису ходу його проведення;
Б) з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів
фіксування слідчої дії;
В) без участі понятих при умові застосування безперервного відеозапису ходу його проведення;
Г) незалежно від участі понятих та застосування технічних засобів фіксування цієї слідчої дії.

2. Чи підлягають вилученню виявлені під час проведення обшуку предмети, які вилучені
законом з обігу та не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження:
А) підлягають вилученню тільки у випадку, якщо вони слугували схованкою для
переховування у них речей, зазначених в ухвалі про дозвіл на обшук;
Б) не підлягають вилученню, оскільки на час проведення обшуку відомості про зазначений
факт не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
В) підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження;
Г) не підлягають вилученню в жодному випадку.
3. Допит не може продовжуватися без перерви:
А) понад одну годину, а загалом – понад дві години на день;
Б) понад одну годину, а загалом – понад чотири години на день;
В) понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день;
Г) понад три години, а в цілому – понад дев’ять годин.
4. Ексгумація трупа здійснюється:
А) за постановою слідчого;
Б) за постановою керівника органу досудового розслідування;
В) за постановою прокурора;
Г) за ухвалою слідчого судді.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 13

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Процедура судового розгляду.
Процесуальний порядок залучення експерта.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає:
А) разом з іншими особами тієї ж статі, які не мають відмінностей у віці і яких має бути не
менше трьох;
Б) разом з іншими особами тієї ж статі, які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності
та одязі і яких має бути не менше трьох;
В) разом з іншими особами тієї ж статі, які не мають відмінностей у одязі і яких має бути не
менше трьох;
Г) разом з іншими особами тієї ж статі, які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності
та одязі і яких має бути не менше чотирьох.
2. Негласні слідчі (розшукові) дії – це:
А) різновид слідчих дій, відомості про факт і методи проведення яких не розголошуються;
Б) різновид розшукових дій, відомості про факт і методи проведення яких не
розголошуються;
В) різновид оперативно-розшукових заходів, відомості про факт і методи проведення яких не
розголошуються;
Г) різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт і методи проведення яких не
розголошуються, за винятком випадків, передбачених КПК України.
3. Який строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої
(розшукової) дії:
А) не більше 2 місяців;
Б) не більше 3 місяців;
В) не більше 4 місяців:
Г) не більше 6 місяців.
4. Подальше проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо в цьому відпала
необхідність, зобов’язаний припинити:
А) прокурор;
Б) слідчий;
В) слідчий суддя;
Г) оперативний підрозділ.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 14

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Поняття стадії досудового розслідування.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Повідомлення про підозру здійснюється у випадках:
А) застосування до особи одного із заходів забезпечення кримінального провадження;
Б) обрання до особи одного із запобіжних заходів;
В) якщо особа переховується від органів досудового розслідування та/або суду;
Г) наявності інформації про вчинення особою кримінального правопорушення.
2. Письмове повідомлення про підозру складається:
А) керівником органу досудового розслідування;
Б) слідчим за погодженням з керівником органу досудового розслідування;
В) прокурором або слідчим за погодженням з прокурором;
Г) прокурором за погодженням з слідчим суддею.
3. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше:
А) дванадцяти годин з моменту її затримання;
Б) двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання;
В) сорока восьми годин з моменту її затримання;
Г) сімдесяти двох годин з моменту її затримання.
4. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або
змінити раніше повідомлену підозру має право:
А) виключно слідчий;
Б) слідчий або прокурор;
В) виключно прокурор;
Г) виключно слідчий суддя.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 15

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Відсторонення від посади.
Джерела доказів та їх види.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій:
А) дозволяється;
Б) не допускається;
В) не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження
підозрюваного;
Г) не допускається, крім тих, які проводяться за дозволом слідчого судді.
2. Досудове розслідування може бути зупинене у разі, якщо:
А) місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення невідоме;
Б) особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення переховується від
органів слідства та суду;
В) особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення захворіла на тяжку
хворобу;
Г) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному
провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком.
3. Зупинене досудове розслідування відновлюється:
А) постановою керівника органу досудового розслідування;
Б) постановою слідчого, прокурора;
В) виключно постановою прокурора;
4) ухвалою слідчого судді.
4. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності повинна бути
додана:
А) письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності;
Б) письмова згода захисника на звільнення від кримінальної відповідальності;
В) письмова згода прокурора на звільнення від кримінальної відповідальності;
Г) письмова згода потерпілого на звільнення від кримінальної відповідальності.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 16

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному
провадженні.
2. Завдання кримінального процесу.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.

1. Ким встановлюється строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування:
А) слідчим за клопотанням сторони кримінального провадження;
Б) керівником органу досудового розслідування за клопотанням сторони кримінального
провадження;
В) прокурором за клопотанням сторони кримінального провадження;
Г) слідчим суддею за клопотанням сторони кримінального провадження.
2. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження
здійснює суд:
А) у межах територіальної юрисдикції якого проживає більшість учасників кримінального
провадження;
Б) у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення;
В) у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більше правопорушень;
Г) у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
3. Який учасник судового провадження не може брати участь у підготовчому судовому
засіданні:
А) захисник;
Б) законний представник потерпілого;
В) цивільний відповідач;
Г) підозрюваний.
4. Протягом якого строку 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 трьох днів;
Б) не пізніше п’яти днів;
В) не пізніше семи днів;
Г) не пізніше десяти днів.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
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Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 17

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Взаємозв'язок кримінального і кримінального процесуального права.
Загальні положення доказової діяльності в кримінальному провадженн.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Протягом якого строку має бути призначений судовий розгляд після постановлення ухвали
про його призначення:
А) не пізніші п’яти днів;
Б) не пізніше десяти днів;
В) не пізніше п’ятнадцяти днів;
Г) не пізніші двадцяти днів.
2. Чи має право суд під час підготовчого судового засідання обрати, змінити чи скасувати
заходи кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо
обвинуваченого:
А) має право за власною ініціативою;
Б) має право за клопотанням учасників с удового провадження;
В) має право у виключних випадках;
Г) немає такого права.
3. Можливість ознайомитися учасникам судового провадження з матеріалами кримінального
провадження на стадії підготовчого провадження забезпечується:
А) головуючим до початку призначення справи до судового розгляду, якщо вони про це
заявлять клопотання;
Б) головуючим до початку призначення справи до судового розгляду, незалежно від того, чи
вони про це заявлять клопотання;
В) головуючим після призначення справи до судового розгляду, якщо вони про це заявлять
клопотання;
Г) головуючим після призначення справи до судового розгляду, незалежно від того, чи вони
про це заявлять клопотання.
4. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом:
А) трьох місяців;
Б) шести місяців;
В) дванадцяти місяців;
Г) розумного строку.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 18
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі .
2. Поняття і види процесуальних витрат.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Якщо подальша участь у судовому провадженні захисника неможлива, головуючий:
А) пропонує обвинуваченому протягом трьох днів обрати собі іншого захисника;
Б) пропонує обвинуваченому протягом п’яти днів обрати собі іншого захисника;
В) залучає захисника для здійснення захисту за призначенням;
Г) здійснює судовий розгляд у кримінальному провадженні за відсутності захисника.
2. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду під час
судового засідання вирішується:
А) негайно після вчинення порушення, для чого в судовому засіданні оголошується перерва;
Б) негайно після закінчення судового розгляду;
В) протягом трьох днів з часу вчинення порушення;
Г) протягом п’яти днів з часу вчинення порушення.
3. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і
документів, суд:
А) продовжує судовий розгляд;
Б) відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення
кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його
результатами;
В) відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення
кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його
результатами, але не більше ніж на один місяць;
Г) відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення
кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його
результатами, але не більше ніж на два місяці.
4. Чи має право суд під час судового розгляду вийти за межі висунутого обвинувачення,
зазначеному в обвинувальному акті:
А) немає права, судовий розгляд проводиться виключно в межах висунутого обвинувачення;
Б) має право, виключно на власний розсуд;
Б) має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо
це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження;
В) має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо
це погіршує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 19

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Порядок обчислення процесуальних строків.
Тимчасове вилучення майна.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. На який термін суд відкладає судовий розгляд у разі зміни обвинувачення в суді для
надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового
обвинувачення:
А) не менше ніж на три дні;
Б) не менше ніж на п’ять днів;
В) не менше ніж на сім днів;
Г) не менше ніж на 10 днів.
2. Під час судового розгляду у першу чергу досліджуються докази:
А) зі сторони обвинувачення;
Б) зі сторони захисту;
В) на розсуд прокурора;
Г) на розсуд суду.
3. Під час судового розгляду свідка обвинувачення першим допитує:
А) суддя;
Б) прокурор;
В) захисник;
Г) потерпілий.
4. Які дії повинен здійснити головуючий перед допитом свідка, який не досяг
шістнадцятирічного віку:
А) роз’яснити обов’язок про необхідність давати правдиві показання;
Б) попередити про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань;
В) попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання;
Г) привести до присяги.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 20

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Процесуальний порядок затримання.
Допит свідка і потерпілого.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі:
А) вироку;
Б) постанови;
В) ухвали;
Г) протоколу.
2. Судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі:
А) вироку;
Б) постанови;
В) ухвали;
Г) протоколу.
3. У мотивувальній частині ухвали зазначається:
А) закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне
правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа;
Б) строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження;
В) суть питання, що вирішується ухвалою і за цією ініціативою воно розглядається;
Г) дата і місце її постановлення.
4. Якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право
обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі
судді. Протягом якого строку повинен бути складений повний текст ухвали:
А) не пізніше трьох діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам
судового провадження;
Б) не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам
судового провадження;
В) не пізніше семи діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам
судового провадження;
Г) не пізніше десяти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам
судового провадження;

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
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Варіант 21

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: поняття та
підстави.
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.

1. Апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається:
А) через суд, який ухвалив судове рішення;
Б) безпосередньо до суду апеляційної інстанції;
В) як через суд, який ухвалив судове рішення так і безпосередньо до суду апеляційної інстанції;
Г) безпосередньо до суду касаційної інстанції.
2. Протягом якого строку може бути подана апеляційна скарга на вирок або ухвалу про застосування
чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру:
А) протягом п’яти днів з дня проголошення;
Б) протягом семи днів з дня проголошення;
В) протягом п’ятнадцяти днів з дня проголошення;
Г) протягом тридцяти днів з дня проголошення.
3. Протягом якого строку суд першої інстанції надсилає отримані апеляційні скарги разом із
матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції:
А) через три дні з моменту її отримання ;
Б) через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення;
В) через п’ять днів з моменту її отримання;
Г) через п’ять днів після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення;
4. Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено КПК України, звертається
до виконання:
А) не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів
кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або
Верховного Суду України;
Б) не пізніш як через п’ять днів з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів
кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або
Верховного Суду України;
В) не пізніш як через сім днів з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів
кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або
Верховного Суду України;
Г) не пізніш як через десять днів з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів
кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або
Верховного Суду України.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Зміна повідомлення про підозру.
Звернення судового рішення до виконання.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Відстрочка виконання вироку не допускається щодо осіб, засуджених:
А) за тяжкі злочини незалежно від строку покарання;
Б) за особливо тяжкі злочини незалежно від строку покарання;
В) за особливо тяжкі злочини з урахуванням строку покарання;
Г) за особливо тяжкі злочини, крім випадку вагітності засудженої.
2. Час перебування засудженого в лікувальній установі під час відбування покарання у виді
позбавлення волі:
А) не зараховується у строк позбавлення волі;
Б) може зараховуватися у строк позбавлення волі в залежності від строку покарання;
В) може зараховуватися у строк позбавлення волі на розсуд суду;
Г) зараховується у строк позбавлення волі.
3. Касаційна скарга подається до суду касаційної інстанції:
А) через суд, який ухвалив судове рішення;
Б) через суд апеляційної інстанції;
В) як через суд апеляційної інстанції, так і безпосередньо до суду касаційної інстанції;
Г) безпосередньо до суду касаційної інстанції.
4. Протягом якого строку може бути подана касаційна скарга на судові рішення:
А) протягом п’ятнадцяти днів з дня проголошення судового рішення судом апеляційної
інстанції;
Б) протягом місяця з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції;
В) протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної
інстанції;
Г) протягом шести місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної
інстанції.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення
процесуальних дій.
2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Протягом якого строку суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження:
А) протягом п’яти днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для залишення
касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного
провадження;
Б) протягом семи днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для залишення
касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного
провадження;
В) протягом десяти днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для залишення
касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного
провадження;
Г) протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для
залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті
касаційного провадження;
2. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України з дня призначення
справи до розгляду не може перевищувати:
А) п’ятнадцяти днів;
Б) одного місяця;
В) двох місяців;
Г) трьох місяців.
3. Протягом якого строку повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження
постанова Верховного Суду України:
А) не пізніше трьох днів з дня закінчення розгляду справи;
Б) не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи;
А) не пізніше семи днів з дня закінчення розгляду справи;
А) не пізніше десяти днів з дня закінчення розгляду справи;
4. Учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими
обставинами судового рішення суду:
А) першої інстанції, яке набрало законної сили;
Б) апеляційної інстанції, яке набрало законної сили;
В) касаційної інстанції, яке набрало законної сили;
Г) будь-якої інстанції, яке набрало законної сили.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
Завідувач кафедри правознавства ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених
осіб.
2. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.

1. Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами:
А) протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини;
Б) протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини;
В) протягом шести місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла
дізнатися про ці обставини;
Г) протягом дванадцяти місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або
могла дізнатися про ці обставини;
2. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим не може бути
укладена:
А) у провадженні щодо кримінальних проступків;
Б) у провадженні щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості;
В) у провадженні щодо тяжких злочинів;
Г) у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
3. Особливий порядок кримінального провадження не застосовується стосовно:
А) народного депутата України;
Б) депутата місцевої ради;
В) адвоката;

Г) працівників Національної поліції України.
4. Питання передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків,
опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи розглядається:
А) за клопотанням слідчого за правилами обрання запобіжного заходу;
Б) за клопотанням керівника органу досудового розслідування за правилами обрання
запобіжного заходу;
В) за клопотанням слідчого і прокурора за правилами обрання запобіжного заходу;
Г) за клопотанням прокурора за правилами обрання запобіжного заходу.
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Загальні засади міжнародного співробітництва.
Порядок і строки підготовчого провадження.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Зміст терміну екстрадиція розкриває наступне положення:
А) проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких
необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого
судом іншої держави або міжнародною судовою установою;
Б) видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до
кримінальної відповідальності або виконання вироку.;
В) здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до
кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом;
Г) видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі
для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до кримінальної відповідальності з
метою запобігання закінченню строків давності або втраті доказів у кримінальній справі.
2. За відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше
співробітництво:
А) не надається;
Б) може бути надано на підставі КПК України;
В) може бути надано за рішенням Міністерства закордонних справ України;
Г) може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.
3. На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у
письмовій формі:
А) керівником органу досудового розслідування;
Б) прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового
розслідування;
В) слідчим суддею;
Г) судом.
4. До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт:
А) до тридцяти діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до
надходження запиту про її видачу;
Б) до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до
надходження запиту про її видачу;
В) до шістдесяти діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до
надходження запиту про її видачу;
Г) до дев’яносто діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до
надходження запиту про її видачу
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового
розслідування.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Завданням кримінального провадження не являється:
А) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
Б) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам;
В) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або
засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб
до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова
процедура;
Г) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
2. Історичною формою кримінального процесу не являється:

А) змагальний;
Б) змішаний;
В) процесуальний;
Г) розшуковий.
3. Порядок кримінального провадження на території України визначається

А) кримінальним законодавством України;
Б) указами Президента України;
В) міжнародними договорами;
Г) лише кримінальним процесуальним законодавством України
4. До загальних засад кримінального провадження не відноситься:

А) невтручання у приватне життя;
Б) публічність;
В) недоторканність права власності;
Г) свобода світогляду і віросповідання.
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Форми закінчення досудового розслідування.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем: поняття,
підстави застосування.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. Кримінальне провадження на території України здійснюється:
А) з підстав та в порядку, передбачених КПК України, в залежності від місця вчинення
кримінального правопорушення;
Б) з підстав та в порядку, передбачених КПК України, незалежно від місця вчинення
кримінального правопорушення;
В) з підстав та в порядку, передбаченому законодавством України;
Г) з підстав та в порядку, передбаченому міжнародними договорами
2. До загальних засад кримінального провадження не відноситься
А) верховенство права;
Б) повага до людської гідності;
В) свобода слова;
Г) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
3. Зміст якої засади розкриває наступне положення: самостійне обстоювання стороною
обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів
засобами, передбаченими КПК.
А) публічність;
Б) диспозитивність;
В) законність;
Г) змагальність.
4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається:
А) за повідомленням будь-якої особи;
Б) лише на підставі заяви потерпілого;
В) лише на підставі рапорту оперативного працівника;
Г) за ухвалою слідчого судді.
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Допит підозрюваного.
Поняття та класифікація заходів забезпечення
провадження. Загальні правила їх застосування.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

кримінального

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється
А) професійним суддею одноособово;
Б) колегіально судом у складі трьох професійних суддів;
В) колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів;
Г) судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.
2. Слідчий органу досудового розслідування не уповноважений:
А) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК
України;

Б) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від
кримінальної відповідальності;
В) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо
закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;
Г) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
відповідним оперативним підрозділам.

3. Обвинуваченим є особа щодо якої:
А) складено повідомлення про підозру;
Б) винесено постанову про притягнення як обвинуваченого;
В) передано до суду обвинувальний акт;
Г) набрав законної сили обвинувальний вирок суду.
4. Скільки захисників одного обвинуваченого можуть одночасно брати участь у судовому
розгляді: А) не більше одного;
Б) не більше трьох;
В) не більше п’яти;
Г) не більше семи.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 29

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.
2.

1. До сторони кримінального провадження з боку захисту належать:
А) слідчий, керівник органу досудового розслідування;
Б) потерпілий, його представник та законний представник;
В) прокурор;
Г) підозрюваний, обвинувачений (підсудний).
2. За відсутності письмової згоди особи на визнання її потерпілою вона може бути залучена
до кримінального провадження як:
А) заявник;
Б) свідок;
В) потерпілий;
Г) цивільний позивач.
3. Заявник відповідно до вимог КПК України має право:
А) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування;
Б) заявляти відводи та клопотання;
В) брати участь у проведенні процесуальних дій;
Г) знати сутність підозри та обвинувачення.
4. Попередня участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої,
апеляційної і касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді судових рішень Верховним
Судом України як прокурора:
А) є достатньою підставою для його відводу;
Б) може бути підставою для його відводу, вирішується на розсуд суду;
В) не є підставою для його відводу;
Г) у виключних випадках, встановлених законом, не є підставою для його відводу.

Провідний викладач ___________ проф. І.В. Озерський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н
«Про запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Комплексне контрольне завдання (робота)
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для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант 30

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, система, підстави та загальні
умови провадження.
2. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1.

1. Протягом якого строку слідчим суддею розглядаються скарги на рішення про закриття
кримінального провадження:
А) не пізніше трьох днів з моменту надходження скарги;
Б) не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги;
В) не пізніше семи днів з моменту надходження скарги;
Г) не пізніше десяти днів з моменту надходження скарги.
2. Кому підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити недотримання
розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування:
А) прокурору вищого рівня;
Б) слідчому судді місцевого суду;
В) слідчому судді Апеляційного суду;
Г) судді Верховного суду України.
3. Слідчі (розшукові) дії – це дії, спрямовані на:
А) отримання (збирання) доказів, їх фіксацію, оцінку у конкретному кримінальному
провадженні;
Б) отримання (збирання) доказів, фіксацію, перевірку вже отриманих доказів, їх зберігання у
конкретному кримінальному провадженні;
В) отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному
кримінальному провадженні;
Г) отримання (збирання), перевірку та оцінку доказів, у конкретному кримінальному
провадженні.
4. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:
А) наявність підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення;
Б) наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети ;
В) наявність письмової вказівки керівника органу досудового розслідування або прокурора;
Г) наявність клопотання сторони кримінального провадження.
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