
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ЗАЛІК 

1. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності: 

2. Кримінальний процес як галузь права: 

3. Кримінальний процес як галузь науки: 

4. Кримінальне провадження – це: 

5. Кримінально-процесуальне право є галуззю: 

6. Для кримінально-процесуального права є характерним спеціально-дозвільний 

тип правового регулювання, в основі якого лежить формула:  

7. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» поділяється на: 

8. Якої з історичних форм кримінального процесу не існувало? 

9. Яких історичних типів (форм) кримінального процесу не існує: 

10. Яка форма кримінального процесу притаманна Україні? 

11. Яка з ознак не належить змагальному кримінальному процесу? 

12. До завдань кримінального провадження, що сформульовано в ст. 2 КПК не 

належить: 

13. Розумними вважаються строки, що є: 

14. Ознакою стадії кримінального процесу є: 

15. В систему стадій кримінального процесу не входить: 

16. Стадією кримінального процесу є: 

17. Який з наведених етапів кримінальної процесуальної діяльності не є стадією 

кримінального процесу? 

18. В систему стадій кримінального процесу не входить: 

19. Яка зі стадій кримінального провадження відбувається у будь-якому випадку 

виникнення кримінально-процесуальних відносин?  

20. Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по сутті викладається у 

формі:  

21. Досудове розслідування – це початкова стадія кримінального процесу, яка 

починається: 

22. Досудове розслідування – це початкова стадія кримінального процесу, яка 

закінчується: 

23. Кримінально-процесуальна форма – це: 

24. До основних функцій кримінального процесу не належить: 

25. Яке з наведених положень є одним із завдань кримінального провадження?  

26. Що не є функцією кримінального процесу: 

27. Рішення слідчого, прокурора приймається у формі: 

28. Хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у:   

29. Санкції кримінально-процесуальних норм можуть міститися: 

30. В розумінні ст. 1 КПК України до кримінального процесуальне законодавства 

України не належить: 

31. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнято в: 

32. Особливий порядок кримінального провадження не застосовується стосовно:  

33. Як співвідносяться поняття «кримінальний процес», «кримінальне 

судочинство» та «кримінальне провадження»? 

34. Формою досудового розслідування є: 

35. Засадою кримінального процесу є: 

36. Кримінальне провадження в Україні здійснюється:  



37. Хто приймає рішення про здійснення кримінального провадження у закритому 

судовому засіданні?  

38. Принцип безпосередності судового розгляду передбачає: 

39. Яка з перерахованих засад кримінального процесу не належить до числа 

загальноправових засад? 

40. Принцип усності судового розгляду передбачає: 

41. Яка з перерахованих засад кримінального процесу належить до числа 

галузевих? 

42. Принцип незмінності складу суду передбачає:  

43. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи полягає у тому, 

що: 

44. Не є стадією кримінального процесу: 

45. Що не є втручанням в приватне спілкування? 

46. На кого покладається обов’язок доведення винуватості згідно принципу 

презумпції невинуватості? 

47. В чому полягає засада диспозитивності? 

48. Згідно Конституції правосуддя в Україні здійснюють: 

49. Оперативні підрозділи – здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням: 

50. Підозрюваним є особа: 

51. Обвинуваченим (підсудним) є особа: 

52. Кількість захисників одного обвинуваченого в судовому розгляді одночасно не 

може бути більше: 

53. Кількість захисників одного підозрюваного в досудовому провадженні 

одночасно не може бути більше: 

54. У кримінальному провадженні потерпілим може бути: 

55. З якого моменту особа набуває статусу цивільного позивача?  

56. Збирання доказів у кримінальному судочинстві України здійснюється:  

57. Яке положення не передбачено в якості обставини, що підлягає доказуванню:  

подія кримінального правопорушення;  

58. Доказування у кримінальному провадженні полягає у: 

59. Належними є докази: 

60. Допустимими є докази: 

61. Достовірними є докази: 

62. Достатніми є докази: 

63. Не є процесуальним джерелом доказів, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України:  

64. Залежно від відношення до предмета доказування докази класифікують на: 

65. За джерелом формування докази класифікують на: 

66. Стосовно предмета обвинувачення докази класифікують на: 

67. За механізмом їх формування докази класифікують на: 

68. Потерпілій фізичній особі може бути відшкодована: 

69. До способів захисту прав потерпілих від кримінального правопорушення не 

належить:  

70. Види заподіяної шкоди в кримінальному судочинстві:  

71. Поняття цивільного позову в кримінальному судочинстві визначено:  

72. Яким чином вирішується цивільний позов у кримінальному провадженні:  



73. Шкода, завдана незаконними діями, рішеннями чи бездіяльністю відповідного 

органу відшкодовується за рахунок:  

74. До заходів забезпечення цивільного позову не відноситься:  

75. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального 

провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому 

разі не пізніше: 

76. Строки, встановлені КПК України обчислюються: 

77. З якого моменту слід рахувати строк тримання під вартою особи (шістдесят 

днів), яка була взята під варту 30 травня? 

78. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або органах досудового 

розслідування, то строк закінчується: 

79. Якщо рішення судді чи прокурора оформлюється постановою, строк подання 

скарги починається з: 

80. Строк розгляду клопотання (три дня), що подано слідчому о 13 год. 11 квітня 

слід рахувати: 

81. До поважних причин поновлення пропущених строків не відноситься:  

82. Який із заходів не належить до запобіжних заходів, передбачених КПК 

України? 

83. Запобіжні заходи можуть бути застосовані: 

84. Який запобіжний захід є найбільш м’яким? 

85. Під час досудового розслідування кримінальних проступків допускається 

застосування наступного запобіжного заходу: 

86. Привід підозрюваного здійснюється за: 

87. Підставою для обрання запобіжного заходу є: 

88. За злісне ухилення від явки до суду до потерпілого може бути застосовано: 

89. Домашній арешт як запобіжний захід може бути обраний: 

90. Заставодавцем не може бути: 

91. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 

продовження строку тримання під вартою не може перевищувати:  

92. Досудове розслідування розпочинається з моменту:  

93. Формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування 

кримінальних проступків є: 

94. Форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів 

це: 

95. Протягом якого строку має бути закінчене дізнання у кримінальному 

провадженні про кримінальні проступки:  

96. Протягом якого строку має бути закінчене досудове слідство у кримінальному 

провадженні про злочини:  

97. Які слідчі дії не можуть бути проведені при провадженні дізнання:  

98. Під час досудового розслідування кримінальних проступків допускається 

застосування наступного запобіжного заходу:  

99. Який вид підслідності визначається за характером вчиненого злочину:  

100. Ким приймається рішення про об’єднання та виділення матеріалів 

досудового розслідування:  

101. Які слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань:  



102. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань,порядок його 

формування та ведення затверджуються:  

103. Запобіжні заходи можуть бути застосовані: 

104. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може 

перевищувати 

105. Змістом якої функції кримінального процесу є прийняття рішення по суті 

кримінального провадження:  

106. З якого моменту виникають кримінально-процесуальні правовідносини:  

107. Порядок кримінального провадження на території України визначається:  

108. Дія кримінально-процесуального закону у просторі визначається:  

109. Яка санкція найбільш характерна для кримінального процесуального 

права:  

110. Кримінально-процесуальне право України:  


