
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ, ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ ТА ПРОБАЦІЯ 

1. Перші спроби застосування відновного правоссуддя датуються: 

2. Основними учасниками відновного правосуддя є: 

3. У відновному правосудді пріоритетними є: 

4. У відновному правосудді кримінальне правопорушення – це: 

5. Що з переліченого не відноситься до цілей відновного правосуддя: 

6. Положення, яке не лежить в основі принципів відновного правосуддя: 

7.  До форм відновного правосуддя не відносяться; 

8. Медіація полягає у: 

9. Роль медіаторів полягає у: 

10. Прямою визнається медіація, у процесі якої: 

11. У конференції між потерпілими та правопорушниками беруть участь: 

12. Різновидом конференцій між потерпілими та правопорушниками є: 

13. Не відноситься до основних умов проведення медіації: 

14. Не є етапом медіації: 

15. Наведіть продовження запропонованої тези: угода про примирення може бути 

укладеною з юридичною особою (потерпілим), незалежно від її організаційно-

правової форми та форми власності, за умови…: 

16. Хто представляє інтереси юридичної особи у разі заподіяння кримінальним 

правопорушенням їй майнової шкоди, в тому числі під час укладення угоди 

про примирення: 

17. Чи може укладатися угода про примирення, якщо її сторонами чи стороною є 

неповнолітні: 

18. Хто є обов’язковими учасниками при укладанні угоди про примирення, якщо її 

сторонами чи стороною є неповнолітні: 

19. Який порядок укладення угоди про примирення, якщо неповнолітній досяг 

шістнадцятирічного віку: 

20. Наведіть продовження запропонованої тези: якщо неповнолітній не досяг 

шістнадцяти років, угоду про примирення за його згодою укладає…: 

21. Наведіть продовження запропонованої тези: про надання згоди неповнолітнім, 

який не досяг шістнадцяти років, на укладення угоди про примирення його 

законним представником, обов'язково має бути зазначено…: 

22. Чи допускається укладення угоди про примирення законним представником 

неповнолітнього, який не досяг 16 років, якщо цей неповнолітній заперечує 

проти такої угоди: 

23. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «У кримінальному 

провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів угода про 

примирення…… 

24. Укладення угоди про примирення, незалежно від ступеня тяжкості вчиненого 

діяння, у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким 

здійснюється кримінальне провадження щодо юридичної особи, визначення 

поняття якої міститься у п. 1 примітки до ст. 96-
3
 КК: 

25. Якщо кримінальне провадження здійснюється стосовно однієї особи, яка 

підозрюється/обвинувачується у вчиненні кількох окремих кримінальних 

правопорушеннях, серед яких є тяжкий чи особливо тяжкий злочин і, в тому 



числі, злочин невеликої тяжкості, внаслідок вчинення якого потерпілому було 

завдано шкоди, угоду про примирення може бути укладено: 

26. Що відбувається із кримінальним провадженням, якщо воно здійснюється 

стосовно однієї особи, яка підозрюється/обвинувачується у вчиненні кількох 

окремих кримінальних правопорушеннях, серед яких є тяжкий чи особливо 

тяжкий злочин і, в тому числі, злочин невеликої тяжкості по якому укладено 

угоду про примирення: 

27. Що у наступному формулюванні ППВССУ вважається «окремим 

кримінальним правопорушенням»: «Якщо кримінальне провадження 

здійснюється стосовно однієї особи, яка підозрюється/обвинувачується у 

вчиненні кількох окремих кримінальних правопорушень, серед яких є тяжкий 

чи особливо тяжкий злочин і, в тому числі, злочин невеликої тяжкості по 

якому укладено угоду про примирення ….: 

28. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «У кримінальному 

провадженні, в якому беруть участь кілька потерпілих від одного й того самого 

кримінального правопорушення, угоду про примирення може бути укладено…: 

29. Скільки угод про примирення укладається у кримінальному провадженні, в 

якому беруть участь кілька потерпілих від одного й того самого кримінального 

правопорушення: 

30. Наведіть продовження запропонованої тези: якщо у кримінальному 

провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних кримінальних 

правопорушень і згоди щодо укладення угоди досягнуто не з усіма 

потерпілими, угоду про примирення може бути укладено …: 

31. Що зазначається в угоді про примирення, коли у кримінальному провадженні 

беруть участь кілька потерпілих від одного й того самого кримінального 

правопорушення: 

32. Скільки угод про примирення укладається у кримінальному провадженні, де 

беруть участь кілька потерпілих від різних кримінальних правопорушень і 

згоди щодо укладення угоди досягнуто не з усіма потерпілими: 

33. Хто має право ініціювати укладення угоди про примирення: 

34. Хто має право домовлятися стосовно укладення угоди про примирення: 

35. Наведіть продовження запропонованої тези: особи, які брали участь в 

укладенні та виконанні угоди про примирення у кримінальному провадженні, 

не можуть бути допитані…: 

36. Укладення угоди про примирення може ініціюватися: 

37. Якщо обвинувачений до проголошення ним останнього слова дійде згоди з 

потерпілим щодо укладення угоди про примирення (її змісту), він може: 

38. Що зобов’язані, крім іншого, узгодити сторони угоди (незалежно від її виду): 

39. Наведіть продовження запропонованої тези: домовленості сторін угоди при 

узгодженні покарання не мають виходити…: 

40. Коли сторони при укладанні угоди про примирення, узгоджуючи покарання, 

можуть керуватися (виходити) із положень розділу X_ Загальної частини КК 

України: 

41. За яких обставин сторони при укладанні угоди про примирення мають право, 

використовуючи положення ст. 69 КК, узгоджувати: а) основне покарання, 

нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті (санкції частини 

статті)  Особливої частини_ КК, або б) інше основне покарання, більш м'який 



його вид, не зазначений у санкції статті (санкції частини статті) Особливої 

частини КК за цей злочин; в) не визначати додаткове покарання, передбачене у 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК як обов'язкове, за 

винятком випадків, встановлених ч. 2_ ст. 69 КК: 

42. Який вираз в угоді про примирення повинна мати узгоджена міра покарання: 

43. Чи є обов’язковим з'ясування питань, визначених у ч. 1 ст. 75 КК у випадку 

затвердження угоди про примирення (спеціальний різновид звільнення від 

відбування покарання з випробуванням): 

44. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «У випадку вчинення 

особою декількох кримінальних правопорушень сторони угоди попередньо 

мають узгодити (визначити) …….. і лише після цього звільнення її від 

відбування покарання з випробуванням» 

45. Виключно судом при розгляді кримінальних проваджень на підставі угоди про 

примирення визначаються: 

46. Чи враховуються судом визначені сторонами угоди про примирення тривалість 

іспитового строку та обов'язки, що покладаються на особу, яка звільняється від 

відбування покарання з випробуванням: 

47. Чи є підставою для відмови судом у затвердженні угоди про примирення факт 

визначення сторонами угоди про примирення тривалості іспитового строку та 

обов'язків, що покладаються на особу, яка звільняється від відбування 

покарання з випробуванням: 

48. Якщо в угоді про примирення наявні недоліки, які за своїм змістом не є 

суттєвими, зокрема угода вміщує суперечності, неточності, що обумовлено, 

переважно, правовою необізнаністю сторін, з огляду на заборону, 

передбачену ч. 8 ст. 474 КПК, щодо повторного звернення з угодою в одному 

кримінальному провадженні правильним видається: 

49. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «Якщо угоди 

(незалежно від її виду) досягнуто під час досудового розслідування, після 

виконання процесуальних дій, передбачених ст. 291 КПК, складений слідчим 

та затверджений прокурором обвинувальний акт разом із підписаною 

сторонами угодою ……надсилається до суду»: 

50. Хто вправі відкласти направлення до суду обвинувального акту разом із 

підписаною сторонами угодою: 

51. З яких підстав відповідно до  ст. 474_ КПК може бути прийнято рішення про 

відкладення направлення до суду обвинувального акту разом із підписаною 

сторонами угодою: 

52. Чи може судове провадження на підставі угоди здійснюватися колегіально 

судом: 

53. В який строк після отримання обвинувального акта, угоди про примирення 

головуючий суддя має постановити ухвалу про призначення підготовчого 

судового засідання, визначити дату, час та місце його проведення: 

54. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «суд, що 

здійснюватиме судове провадження, для реалізації покладених на нього 

обов'язків щодо з'ясування добровільності укладення угоди про примирення та 

перевірки її на відповідність вимогам КПК та/або кримінального закону, 

зважаючи на те, що під час підготовчого судового засідання може бути 

прийнято рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження 



у суді першої інстанції (ухвалити вирок), вправі….., а також інші матеріали 

досудового розслідування»: 

55. Чи є обов'язковою участь сторін угоди під час її розгляду в підготовчому 

судовому засіданні: 

56. Чи є обов'язковою участь прокурора під час розгляду угоди про примирення в 

підготовчому судовому засіданні: 

57. Чи є обов'язковою участь захисника під час розгляду угоди про примирення в 

підготовчому судовому засіданні: 

58. Яке процесуальне рішення вправі прийняти головуючий у разі, якщо у 

підготовче судове засідання не прибули сторони угоди або одна зі сторін: 

59. Яке процесуальне рішення вправі прийняти головуючий у разі, якщо у 

підготовче судове засідання не з'явився один із декількох потерпілих від 

одного кримінального правопорушення або ж один із потерпілих від різних 

кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні на підставі угоди 

про примирення: 

60. З чого розпочинається судове засідання у кримінальному провадженні на 

підставі угоди про примирення: 

61. Наведіть продовження запропонованої тези: якщо після роз'яснення суті 

обвинувачення обвинувачений заперечує проти затвердження угоди, вона…: 

62. Яке процесуальне рішення приймає суд, коли після роз'яснення суті 

обвинувачення обвинувачений заперечує проти затвердження угоди: 

63. Як повинен відреагувати суд, коли головуючий, оголосивши текст угоди, 

згідно з частинами 4, 5 ст. 474 КПК з'ясує в обвинуваченого, що той не розуміє 

хоча б одне із наступних положень: права, надані йому законом; наслідки 

укладення та затвердження угоди; характер кожного обвинувачення, вид 

покарання й інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження 

угоди судом: 

64. Як повинен відреагувати суд, коли головуючий, оголосивши текст угоди, з'ясує 

в потерпілого, що той не розуміє наслідки затвердження угоди: 

65. Чи може угода про примирення укладатися щодо кримінальних 

правопорушень, у вчиненні яких особа може лише частково визнавати вину 

або не визнавати її: 

66. Якщо під час судового провадження суд встановить, що обвинувачений не в 

змозі виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання, зокрема 

відшкодувати завдану ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

шкоду з огляду на її розмір та строк відшкодування, визначені в угоді про 

примирення, чи вчинити дії, перелік яких у ній зазначено, то він (суд) повинен: 

67. В який спосіб суд зобов'язаний переконатися, що укладення угоди є 

добровільним, тобто згідно з ч. 6_ ст. 474 КПК не є наслідком застосування 

насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших 

обставин, ніж ті, що передбачені угодою: 

68. Наведіть продовження запропонованої тези: якщо суд матиме обґрунтовані 

підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або ж сторони в 

дійсності не примирилися, він відповідно до п. 4_ ч. 7 ст. 474 КПК 

зобов'язаний… 



69. Наведіть продовження запропонованої тези: якщо угоду досягнуто під час 

судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних 

дій……: 

70. За наслідками розгляду угоди в судовому засіданні (під час підготовчого 

судового провадження або під час судового розгляду) суд, перевіривши 

відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону і закону 

про кримінальну відповідальність, врахувавши доводи сторін кримінального 

провадження та інших учасників судового провадження, має прийняти одне із 

таких рішень: 

71. У разі якщо до суду надійшла угода про примирення, однією зі сторін якої 

(потерпілим) є юридична особа публічного права та в змісті якої, незважаючи 

на визнання факту заподіяння винним юридичній особі майнової шкоди і 

визначення її розміру, замість встановлення строку її відшкодування наведено 

перелік дій, не пов'язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи 

обвинувачений зобов'язаний вчинити на користь потерпілого, або якщо розмір 

шкоди взагалі не визначено, суд має: 

72. У разі якщо до суду надійшла угода про примирення, однією зі сторін якої 

(потерпілим) є юридична особа приватного права, створена державою, 

Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою, а також якщо 

одним із засновників юридичної особи приватного права є фізична чи (та) 

юридична особа, а іншим - держава, Автономна Республіка Крим чи 

територіальна громада та в змісті якої, незважаючи на визнання факту 

заподіяння винним юридичній особі майнової шкоди і визначення її розміру, 

замість встановлення строку її відшкодування наведено перелік дій, не 

пов'язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 

зобов'язаний вчинити на користь потерпілого, або якщо розмір шкоди взагалі 

не визначено, суд має: 

73. Якщо до суду надійшла угода (незалежно від її виду) про застосування до 

підозрюваного чи обвинуваченого примусових заходів медичного характеру (у 

разі вчинення діяння у стані неосудності, обмеженої осудності), суд, зважаючи 

на те, що зміст угоди (як про примирення, так і про визнання винуватості) не 

охоплює питання про застосування цих заходів, має: 

74. Яке рішення суд повинен прийняти у випадку, коли угоду укладено з 

підозрюваним чи обвинуваченим, який після вчинення злочину захворів на 

психічну хворобу, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними: 

75. Чи підлягає оскарженню ухвала про відмову у затвердженні угоди: 

76. У разі невиконання угоди про примирення потерпілий має право: 

77. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «Суд, здійснюючи 

розгляд клопотань про невиконання угоди, має чітко відмежовувати 

невиконання угоди, яке тягне за собою …., постановленого на підставі угоди, 

від умисного невиконання угоди, яке, окрім скасування вироку, є 

підставою….» 

78. Вставте пропущене слово, словосполучення чи речення: «Невиконання угоди 

має місце,…. 

79. Що варто розуміти під умисним невиконанням угоди: 

80. Ювенальна юстиція – це: 



81. Не відноситься до специфічних ознак ювенального суду: 

82. До принципів ювенальної юстиції належить: 

83. До функцій ювенальної юстиції не відноситься: 

84. Перші спеціалізовані притулки (реформаторії) та школи перевиховання для 

неповнолітніх порушників відкрились у: 

85. Вперше на міжнародному рівні необхідність особливого захисту прав дітей як 

найбільш вразливої категорії населення було закріплено: 

86. До Міжнародних стандартів ювенальної юстиції не відносяться: 

87. До спеціальних установ та закладів, які здійснюють соціальний захист і 

профілактику правопорушень неповнолітніх не відносяться: 

88. Для  здійснення комплексу заходів по виконанню судових рішень щодо  

неповнолітніх, їх батьків (усиновителів), опікунів (піклувальників) створено 

інститут: 

89. Уповноваженими підрозділами органів Національної поліції, які здійснюють 

соціальний захист дітей і профілактику серед них правопорушень, є: 

90. До завдань приймальників-розподільників для дітей не належить: 

91. Девіантна поведінка – це 

92. До типів девіантної поведінки не відноситься: 

93. Ким здійснюється кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в 

тому числі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, 

хоча б одна з яких є неповнолітньою: 

94. Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під 

час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому 

участь, зобов’язані: 

95. До якої категорії осіб застосовуються положення параграфу 1 глави 38 КПК: 

96. Які обставини підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх: 

97. Яка експертиза призначається, у разі необхідності, для вирішення питання про 

наявність у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності повністю або 

частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в конкретній 

ситуації: 

98. Яка експертиза може бути призначена для з’ясування рівня розвитку, інших 

соціально-психологічних рис особи неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого, які необхідно враховувати при призначенні покарання і 

обранні заходу виховного характеру: 

99. Що належить з’ясувати при дослідженні умов життя та виховання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого: 

100. У яких випадках суд за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою 

своєю ухвалою має право обмежити участь законного представника у 

виконанні окремих процесуальних чи судових дій або усунути його від участі у 

кримінальному провадженні і залучити замість нього іншого законного 

представника: 

101. Який порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого: 

102. Чи є захисник обов’язковим учасником допиту неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого? 



103. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі: 

104. У чому полягає передання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації 

дитячої установи: 

105. Вставте пропущене слово чи словосполучення: якщо неповнолітній 

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім, 

повинна бути з’ясована можливість………….. щодо неповнолітнього під час 

досудового розслідування. 

106. Якою є мета тимчасового видалення неповнолітнього обвинуваченого із 

залу судового засідання: 

107. У яких випадках прокурор складає клопотання про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру і 

надсилає його до суду: 

108. До якої категорії осіб застосовуються положення параграфу 2 глави 38 КПК: 

109. Пробація це: 

110. Що є метою пробації? 

111. Волонтер пробації це: 

112. Досудова доповідь це: 

113. Орган пробації це: 

114. Пробаційна програма це: 

115. Суб’єкти пробації це: 

116. Що бере до уваги суд під час вирішення питання про застосування до особи 

пробації: 

117. Положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з: 

118. Які існують види пробації: 

119. Досудова доповідь про обвинуваченого повинна містити: 

120. Пробація щодо неповнолітніх це: 

121. Досудова пробація це: 

122. Що реалізовує орган пробації під час наглядової пробації: 

 


