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Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів включає в себе
пояснювальну записку навчальної дисципліни, тематичний план, зміст навчальної
дисципліни, плани семінарських занять, матеріали для самостійної роботи, тести,
питання для самоконтролю, теми рефератів і контрольних робіт, список літератури
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Пояснювальна записка
Метою навчальної дисципліни є: отримання студентами системи знань з
кримінального права зарубіжних держав; акцентування уваги на зближенню
кримінального законодавства різних держав; на основі матеріалу порівняльного
характеру сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; формування
практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування нормативноправових актів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльне кримінальне право і
процес» є:
глибоке вивчення студентами проблемних питань сучасної інтернаціоналізації
кримінального права, порівняльний аналіз кримінального законодавства зарубіжних
держав, навчальної та монографічної літератури, розвиток у студентів правової
свідомості та формування правової культури.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати:
• основні інститути кримінального права зарубіжних держав, їх спільні та відмінні
риси порівняно з українським кримінальним правом та між собою;
• ключові відмінності між основними інститутами кримінального права залежно від
правових систем сучасності;
• значення порівняльно-правових досліджень для вдосконалення національного
кримінального законодавства;
•
сучасні тенденції розвитку кримінально-правових систем та причини їх
зближення; вміти:
•
правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти;
•
швидко та якісно здійснювати пошук і систематизацію норм кримінального права;
• здійснювати порівняльно-правовий аналіз основних інститутів кримінального
права України та зарубіжних держав.
Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є: визначення форми, поняття та системи
кримінального процесу, розвиток джерел кримінального процесуального права,
повноваження суб’єктів кримінального провадження, доказування у кримінальному
провадженні, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, початок,
проведення і закінчення досудового розслідування, провадження у судах першої
інстанції, форми та порядок перегляду судових рішень у кримінальному процесі України,
ФРН, Франції, Великої Британії і США.
Студент повинен знати:
– теорію порівняльного кримінального процесу;
– кримінальне процесуальне законодавство України, ФРН, Франції, Великої Британії
та США;
– практику його застосування суб’єктами кримінального провадження в Україні ФРН,
Франції, Великій Британії та США.
Студент повинен вміти:
– правильно розуміти норми кримінального процесуального права України, ФРН,
Франції, Великої Британії та США;
– порівнювати форми, інститути й окремі норми кримінального процесуального права
України, ФРН, Франції, Великої Британії та США;
– аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав;
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– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і
доцільності використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України.
• Міждисциплінарні зв'язки. Сучасна теорія правовідносин, як наука, має широкі
зв'язки з іншими видами юридичної діяльності, галузями права і науками, зокрема з
«Теорія держави та права» тісно взаємопов‘язана з такими дисциплінами як «Актуальні
проблеми теорії держави і права», Юридична деонтологія», «Конституційне право
України», «Державне право зарубіжних країн», «Філософія права», «Історія вчень про
державу і право», «Адміністратівне право», «Судоустроєм України», «Адвокатурою
України», «Кримінальним Процесом», «Цивільним Правом», «Трудовим Правом»,
«Екологічним Правом», «Цивільно-процесуальним Правом», «Міжнародним Правом», а
також «Експертологією», та «Кримінологією».
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ДИСЦИПЛІНИ
«Порівняльне кримінальне право і процес»
№

Назва змістового модулю і теми

Змістовий модуль 1 . Злочинне діяння: поняття, види, суб’єкт, стадії. Співучасть
у злочині
1
Поняття порівняльного кримінального права, його предмет та значення у
кримінальному праві зарубіжних держав
2
Джерела
кримінального
права
та
Злочинне
діяння
у
кримінальному праві зарубіжних держав
3
Суб ’єкт злочинного діяння та Незакінчене злочинне діяння у
кримінальному праві зарубіжних держав
4
Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання: поняття,
система, призначення та звільнення від нього. Окремі види злочинних діянь у
кримінальному праві зарубіжних держав
5
Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів України
та зарубіжних держав
6
Окремі види злочинних діянь
Змістовий модуль 2.
Предмет, завдання та система
«Порівняльний
кримінальний процес»
7
Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Порівняльний
кримінальний процес». Форми, поняття та система кримінального процесу
України, ФРН, Франції, Великої Британії та США
8
Джерела кримінального процесуального права України, ФРН, Франції,
Великої Британії та США
9
Суб'єкти кримінального провадження в Україні, ФРН, Франції, Великій
Британії та США
10
Досудове розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції,
Великої Британії та США
11
Судовий розгляд у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої
Британії та США
12
Судове провадження з перегляду судових рішень у кримінальному процесі
України, ФРН, Франції, Великої Британії та США
Разом годин : 180
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Зміст самостійної роботи з дисципліни
«Порівняльне кримінальне право і процес»
Плани семінарських занять
Змістовий модуль 1 . Злочинне діяння: поняття, види, суб’єкт, стадії. Співучасть
у злочині
• Тема 1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет та
значення
• Поняття порівняльного правознавства в сфері кримінального права та його зміст.
Предмет і метод порівняльного правознавства в сфері кримінального права. Значення
порівняльного правознавства в сфері кримінального права. Класифікація кримінальноправових систем сучасного світу. Універсалізація кри мінально-правових систем та
національний інтерес.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 2.
Джерела кримінального права та Злочинне діяння у
кримінальному праві зарубіжних держав
• Законодавчий акт як джерело кримінального права. Тлумачення кримінального
закону. Дія кримінального закону в часі, просторі та за колом осіб. Судова практика як
джерело кримінального права. Поняття і ознаки злочинного діяння в законодавстві
держав континентальної Європи. Поняття і ознаки злочинного діяння в кримінальному
праві Англії та США. Поняття і ознаки злочинного діяння в мусульманському
кримінальному праві. Класифікація злочинних діянь в законодавстві держав
континентальної Європи. Класифікація злочинних діянь в кримінальному праві Англії та
США. Класифікація злочинних діянь в мусульманському кримінальному праві.
Повторність та сукупність злочинів як форми множинності злочинів за кримінальним
законодавством зарубіжних держав. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством
зарубіжних держав.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 3. Суб ’єкт злочинного діяння та Незакінчене злочинне діяння у
кримінальному праві зарубіжних держав
Вік суб’єкта злочинного діяння в законодавстві держав континентальної Європи. Вік
суб’єкта злочинного діяння в кримінальному праві Англії та США. Вік суб’єкта
злочинного діяння в мусульманському кримінальному праві. Осудність та неосудність в
кримінальному праві зарубіжних держав. Обмежена (зменшена) осудність в
кримінальному праві зарубіжних держав. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили
злочини у стані сп’яніння, за законодавством зарубіжних держав. Юридична особа як
суб’єкт злочинного діяння: зарубіжний досвід Порівняльний аналіз норм про готування
до злочину за законодавством держав континентальної Європи. Порівняльний аналіз
норм про замах на злочин за законодавством держав континентальної Європи.
Добровільна відмова від доведення злочинного діяння до кінця: порівняльний аналіз
законодавства держав континентальної Європи.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
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Тема 4. Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання: поняття,
система, призначення та звільнення від нього. Окремі види злочинних діянь у
кримінальному праві зарубіжних держав
Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння, за
кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Необхідна оборона в
кримінальному праві держав загального права. Затримання особи, що вчинила злочин, як
обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав.
Крайня необхідність за кримінальним законодавством держав континентальної Європи.
Крайня необхідність в кримінальному праві держав загального права. Фізичний та
психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві
зарубіжних держав. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає
злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. Виправданий ризик як
обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав.
Заподіяння шкоди зі згоди потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння, у
кримінальному праві зарубіжних держав. Юридична або фактична помилка як обставина,
що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. Провокація
злочинного діяння як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві
зарубіжних держав. Інші обставини, що виключають злочинність діяння, за
кримінальним законодавством зарубіжних держав. Поняття та мета покарання в
кримінальному праві держав континентальної Європи. Поняття та мета покарання в
кримінальному праві держав загального права. Поняття та мета покарання в
кримінальному праві мусульманських держав. Система покарань в кримінальному праві
держав континентальної Європи. Система покарань в кримінальному праві держав
загального права. Система покарань в кримінальному праві мусульманських держав.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 5. Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів
України та зарубіжних держав
Структура Особливої частини кримінальних кодексів зарубіжних держав. Особливості
визначення ознак злочинних діянь у диспозиціях кримінально-правових норм.
Особливості визначення санкцій за злочинні діяння.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 6. Окремі види злочинних діянь
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство за законодавством держав
континентальної Європи. Відповідальність за умисне вбивство в кримінальному праві
держав загального права. Відповідальність за умисне вбивство в мусульманському
кримінальному праві. Кримінальна відповідальність за необережне позбавлення життя за
законодавством зарубіжних держав. Злочини проти здоров’я особи за законодавством
держав континентальної Європи. Злочинні діяння проти політичних та інших прав і
свобод людини і громадянина за кримінальним законодавством держав континентальної
Європи. Злочинні діяння проти волі особи за кримінальним законодавством зарубіжних
держав. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за
кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Злочинні діяння проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи в кримінальному праві держав
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загального права. Відповідальність за злочини статевої свободи та статевої
недоторканості особи в мусульманському кримінальному праві. Злочини проти власності
за кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Відповідальність за
злочини проти власності за кримінальним правом держав загального права.
Відповідальність за злочини проти власності в мусульманському кримінальному праві
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Змістовий модуль 2.
кримінальний процес»

Предмет, завдання та система

«Порівняльний

Тема 7. Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Порівняльний
кримінальний процес». Форми, поняття та система кримінального процесу
України, ФРН, Франції, Великої Британії та США
Предмет і завдання навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес».
Система навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес».
Зв'язок навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес» з іншими
навчальними дисциплінами.
Історичні форми кримінального процесу: обвинувальний, інквізиційний, змішаний,
змагальний кримінальний процес, їх походження, розвиток і вплив на сучасну побудову
кримінального процесу.
Загальні підходи до визначення поняття кримінального процесу в Україні, ФРН,
Франції, Великій Британії і США.
Система стадій кримінального процесу України, ФРН, Франції, Великої Британії і
США.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 8. Джерела кримінального процесуального права України, ФРН, Франції,
Великої Британії та США
Особливості джерел кримінального процесуального права у державах романогерманської та англо-американської правових сімей.
Конституція як джерело кримінального процесуального права України, ФРН,
Французької Республіки і США.
Місце міжнародно-правових актів у системі джерел кримінального процесуального
права України, ФРН, Франції, Великої Британії і США.
Кодекс як основне джерело кримінального процесуального права України, ФРН і
Франції.
Інші законодавчі акти України, ФРН, Франції, Великої Британії і США, які містять
норми кримінального процесуального права.
Підзаконні акти та норми неписаного права як джерела кримінального процесуального
права Великої Британії і США.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
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Тема 9. Суб'єкти кримінального провадження в Україні, ФРН, Франції, Великій
Британії та США
Система судових органів кримінальної юрисдикції в Україні, ФРН, Франції, Великій
Британії і США. Державні органи та посадові особи, які здійснюють обвинувачення в
Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і США. Органи, які здійснюють досудове
розслідування в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і США. Особливості
процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі України, ФРН, Франції,
Великій Британії і США.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 10. Досудове розслідування у кримінальному процесі України, ФРН,
Франції, Великої Британії та США
Загальна характеристика початкового етапу провадження у кримінальному процесі
України, ФРН, Франції, Великої Британії і США.
Проведення розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої
Британії і США. Слідчі та розшукові дії у кримінальному процесі України, ФРН, Франції,
Великої Британії і США.
Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному
процесі України.
Порушення публічного обвинувачення у кримінальному процесі ФРН.
Порушення кримінального переслідування у Франції.
Направлення справи до суду Королівською службою переслідування у Великій
Британії. Розгляд і направлення справи аторнеєм до суду у кримінальному процесі
США.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 11. Судовий розгляд у кримінальному процесі України, ФРН, Франції,
Великої Британії та США
Загальні характеристика початку провадження та розслідування в кримінальному
процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. Слідчі дії у кримінальному
процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. Рішення, що приймаються під
час досудового розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої
Британії і США. Направлення справи до суду у кримінальному процесі України, ФРН,
Франції, Великої Британії і США.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]
Тема 12. Судове провадження з перегляду судових рішень у кримінальному
процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії та США
Порядок судового провадження у першій інстанції в Україні. Процедура судового
розгляду. Ухвалення та проголошення судового рішення.
Порядок судового розгляду у судах першої інстанції ФРН. Підготовча частина. Судове
слідство. Заключні промови і останнє слово підсудного. Постановлення вироку.
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Судовий розгляд у судах першої інстанції Франції. Судовий розгляд кримінальних
справ за участю присяжних. Судовий розгляд справ у виправному та поліцейському
судах. Заочне провадження.
Судовий розгляд у судах першої інстанції Великої Британії. Провадження в суді
присяжних. Розгляд справ магістратськими судами в спрощеному (сумарному) порядку.
Судовий розгляд у судах першої інстанції Сполучених Штатів Америки. Сумарне
провадження.
Література [1-5; 1-8; 54-58]
їТести
В якому випадку особа, що вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості,
крім корупційних злочинів, може бути за вироком суду звільнена від покарання?
А) якщо буде визнано, що на час розгляду кримінального провадження внаслідок
зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність;
Б) якщо з урахуванням тяжкості злочину, особи винного та інших обставин справи суд
дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання;
В) якщо на час розгляду кримінального провадження в суді засуджений став на шлях
виправлення;
Г) якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного
ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно
небезпечною.
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
А) штрафу;
Б) виправних робіт;
В) громадських робіт;
Г) арешту.
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
А) штрафу;
Б) громадських робіт;
В) арешту;
Г) обмеження волі.
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
А) штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Б) двохсот годин громадських робіт;
В) арешту на строк шість місяців;
Г) позбавлення волі на строк не більше п’яти років.
Яка мінімальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від
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відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу
України?
А) один місяць;
Б) шість місяців;
В) один рік;
Г) три роки.
Яка максимальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від
відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу
України?
А) один рік;
Б) два роки;
В) три роки;
Г) п’ять років.
Який обов’язок (зазначений у ст. 76 Кримінального кодексу України) може
покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з
випробуванням?
А) не вчиняти впродовж іспитового строку дисциплінарних проступків;
Б) не вчиняти впродовж іспитового строку адміністративних правопорушень;
В) відшкодувати потерпілому збитки, завдані злочином, або усунути заподіяну шкоду;
Г) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого.
Який обов’язок (зазначений у ст. 76 Кримінального кодексу України) може
покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з
випробуванням?
А) відшкодувати потерпілому збитки, завдані злочином, або усунути заподіяну шкоду;
Б) не вчиняти впродовж іспитового строку адміністративних правопорушень;
В) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить
небезпеку для здоров’я інших осіб;
Г) сумлінно ставитись до праці.
Яке додаткове покарання може бути призначене особі у разі її звільнення від
відбування покарання з випробуванням?
А) штраф;
Б) конфіскація майна;
В) реституція;
Г) громадські роботи.
Який обов’язок (зазначений у ст. 76 Кримінального кодексу України) може
покласти суд на засуджену у разі звільнення її від відбування покарання з
випробуванням в порядку, передбаченому для вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до семи років?
А) забезпечити належний догляд за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку;
Б) не вчиняти впродовж іспитового строку адміністративних правопорушень;
В) відшкодувати потерпілому збитки, завдані злочином, або усунути заподіяну шкоду;
Г) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
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Які правові наслідки виникають, коли особу було засуджено за діяння, караність
якого пізніше була усунена законом?
А) особа підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання;
Б) особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності;
В) особу має бути амністовано;
Г) особа підлягає реабілітації у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України суд приймає рішення
про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження
угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено
певний вид покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з
випробуванням. Який із названих видів покарання може бути узгоджений
сторонами угоди?
А) штраф;
Б) громадські роботи;
В) виправні роботи;
Г) арешт.
Відповідно до ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України суд приймає рішення
про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження
угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено
певний вид покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з
випробуванням. Який із названих видів покарання може бути узгоджений
сторонами угоди?
А) штраф;
Б) громадські роботи;
В) арешт;
Г) обмеження волі.
Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 332 Кримінального кодексу
України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
А) організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
Б) незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
В) керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України;
Г) незаконний перетин державного кордону України.
Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 334 Кримінального кодексу
України «Порушення правил міжнародних польотів»?
А) вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу;
Б) недодержання зазначених у дозволі маршрутів;
В) недодержання зазначених у дозволі місць посадки;
Г) недодержання зазначених у дозволі місць стоянки.
У чому полягає суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 329 Кримінального
кодексу України «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
А) розголошенні державної таємниці;
Б) втраті матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю;
В) поширенні відомостей, що становлять конфіденційну державну інформацію;
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Г) пошкодження матеріальних носіїв, що містить таємну службову інформацію.
За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу XIV
«Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Кримінального кодексу України?
А) посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
Б) порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю;
В) шпигунство;
Г) контрабанда.
Хто є суб’єктом злочину «Втрата документів, що містять державну таємницю»
(ст. 329 Кримінального кодексу України)?
А) особа, яка отримала відомості, що становлять державну таємницю;
Б) особа, якій були довірені відомості, що становлять державну таємницю;
В) службова особа, яка має доступ до відомостей, що становлять державну таємницю;
Г) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 18 річного віку, яка здобула відомості,
що становлять державну таємницю.
Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти забезпечення
призову та мобілізації?
А) ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу;
Б) ухилення від призову за мобілізацією;
В) ухилення від військового обліку або спеціальних зборів;
Г) самовільне залишення військової частини або місця служби.
За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу
ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Кримінального кодексу України?
А) ухилення від призову за мобілізацією;
Б) порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю;
В) контрабанда;
Г) порушення правил міжнародних польотів.
За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу
ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Кримінального кодексу України?
А) ухилення від призову за мобілізацією;
Б) порушення правил несення прикордонної служби;
В) незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
Г) порушення правил міжнародних польотів.
За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність у Розділі ХІV «Злочини у
сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації» Кримінального кодексу України?
А) самовільне залишення військової частини або місця служби;
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Б) порушення правил несення прикордонної служби;
В) порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з
неї;
Г) розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну
таємницю, або втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості.
Який із зазначених способів втручання службової особи з використанням
службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму
їх повноважень, установлених законом, передбачено ч. 4 ст. 157 Кримінального
кодексу України?
А) незаконне схиляння;
Б) незаконний вплив у будь-якій формі;
В) незаконна вказівка;
Г) погроза обмеження законних прав чи інтересів.
Які діяння відносно виборчої документації передбачено ст. 158-2 Кримінального
кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів
референдуму»?
А) підроблення;
Б) викрадення;
В) приховування;
Г) пошкодження.
Яке діяння НЕ вважається порушенням таємниці голосування службовою
особою з використанням службового становища?
А) умисне порушення таємниці голосування, вчинене членом комісії з референдуму
під час проведення референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення
громадянина, який взяв участь у референдумі;
Б) умисне порушення таємниці голосування, вчинене членом виборчої комісії під час
проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина,
який взяв участь у виборах;
В) умисне порушення таємниці голосування, вчинене головою комісії з референдуму
під час проведення референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення
громадянина, який взяв участь у референдумі;
Г) умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або
референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який
взяв участь у соціологічному опитуванні при виході із виборчої дільниці.
Який розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру в разі
вважається великим відповідно до ст. 159-1 «Порушення порядку фінансування
політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого
референдуму»?
А) такий, що перевищує п’ять мінімальних розмірів заробітної плати;
Б) такий, що перевищує тридцять мінімальних розмірів заробітної плати;
В) такий, що перевищує десять мінімальних розмірів заробітної плати;
Г) такий, що перевищує п’ятнадцять мінімальних розмірів заробітної плати.
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Які діяння службової особи не передбачено ст. 162 Кримінального кодексу
України «Порушення недоторканності житла»?
А) проникнення до житла чи до іншого володіння особи;
Б) вселення службової особи у приміщення державного нежитлового фонду;
В) проведення огляду в житлі чи іншому володінні особи;
Г) проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.
Які діяння, вчинені службовою особою, становлять злочин, передбачений ст. 168
Кримінального кодексу України «Розголошення таємниці усиновлення
(удочеріння)»
А) розголошення службовою особою таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі органів опіки і піклування;
Б) розголошення службовою особою таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі біологічних батьків усиновленого (удочереної);
В) розголошення службовою особою таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі усиновителя (удочерителя);
Г) розголошення службовою особою таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі усиновленого (удочереної).
Які діяння не передбачено ст. 169 Кримінального кодексу України «Незаконні дії
щодо усиновлення (удочеріння)»?
А) незаконна посередницька діяльність з використанням службового становища щодо
усиновлення (удочеріння) дитини;
Б) незаконні дії з використанням службового становища щодо передачі дитини під
опіку (піклування);
В) незаконна відмова в усиновленні;
Г) незаконні дії з використанням службового становища щодо передачі дитини на
виховання в сім’ю громадян.
Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав
службовою особою з використанням службового становища, вважається такою, що
завдано в значному розмірі?
А) якщо її розмір у п’ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Б) якщо її розмір у п’ятнадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
В) якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Г) якщо її розмір у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав
службовою особою з використанням службового становища, вважається такою, що
завдано у великому розмірі?
А) якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Б) якщо її розмір у тридцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
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В) якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Г) якщо її розмір у п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав
службовою особою з використанням службового становища, вважається такою, що
завдано в особливо великому розмірі?
А) якщо її розмір у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Б) якщо її розмір у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
В) якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Г) якщо її розмір в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
Які діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища,
НЕ є кримінально караним порушення прав на об’єкти промислової власності,
вчиненим?
А) незаконне використання службовою особою з використанням службового
становища топографії інтегральної мікросхеми;
Б) незаконне використання службовою особою з використанням службового
становища корисної моделі;
В) незаконне використання службовою особою з використанням службового
становища технічних умов промислового виробництва;
Г) незаконне використання службовою особою з використанням службового
становища промислового зразка.
Що може бути предметом злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу
України «Контрабанда»?
А) іноземна валюта;
Б) гладкоствольна мисливська зброя;
В) товари;
Г) холодна зброя.
Який суспільно небезпечний наслідок у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст.
223-2 «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
»?
А) завдання істотної шкоди у розмірі від 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
Б) втрата системи реєстру або його частин;
В) тяжкі наслідки;
Г) значна матеріальна шкода, що у 20 разів і більше перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України
«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
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А) кошти, здобуті внаслідок вчинення злочинів за які, згідно з Кримінальним
кодексом України передбачене менш суворе покарання ніж позбавлення волі або штраф,
менший ніж 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Б) кошти, здобуті внаслідок ухилення від повернення виручки в іноземній валюті або
від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
В) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів;
Г) кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Який розмір бюджетних коштів згідно із приміткою до ст. 210 Кримінального
кодексу України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень
або з їх перевищенням» є особливо великим при виданні нормативно-правових
актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету
всупереч закону?
А) сума, що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Б) сума, що в п’ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
В) сума, що в чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
Г) сума, що в дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
За яке діяння НЕ передбачена кримінальна відповідальність статтями Розділу
VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» Кримінального кодексу України?
А) контрабанда;
Б) незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів;
В) зайняття гральним бізнесом;
Г) порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю.
З якого дня особа визнається такою, що має судимість?
А) повідомлення їй про підозру;
Б) порушення кримінального провадження;
В) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
Г) проголошення обвинувального вироку суду.
З якого дня особа визнається такою, що має судимість?
А) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
Б) відбуття основного покарання;
В) відбуття основного та додаткового покарання;
Г) погашення або зняття судимості.
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Який правовий статус мають особи, які відбули покарання за діяння,
злочинність і карність якого усунута законом?
А) не мають судимості;
Б) не мають судимості, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного
та додаткового) не вчинять нового злочину;
В) не мають судимості, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання
(основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
Г) не мають судимості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання
(основного та додаткового) не вчинять нового злочину.
Коли особи, засуджені до основного покарання у вигляді позбавлення права
обіймати певні посади, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
А) протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
Б) протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
В) протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину;
Г) протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину
Коли особи, засуджені до обмеження волі, визнаються такими, що НЕ мають
судимості?
А) протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
Б) протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
В) протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
Г) протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину.
Коли особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді
штрафу за тяжкі злочини, визнаються такими, що НЕ мають судимості, якщо вони?
А) протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо не
вчинять нового злочину;
Б) протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину;
В) протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину;
Г) протягом десяти років з дня відбуття покарання (основного та додаткового), якщо
не вчинять нового злочину.
З якого дня обчислюються строки погашення?
А) повідомлення особі про підозру;
Б) порушення кримінального провадження;
В) набрання обвинувальним вироком суду законної сили;
Г) відбуття основного та додаткового покарання.
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Чи допускається зняття судимості до закінчення визначених законом строків її
погашення у випадку засудження особи за корупційні злочини?
А) допускається лише у зв’язку зі зміною обстановки;
Б) допускається, якщо особа захворіла на тяжку хворобу;
В) не допускається;
Г) допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення
судимості, визначеного законом.
Після закінчення якої частини строку погашення судимості допускається
допускається її зняття?
А) половини строку погашення судимості, визначеного законом;
Б) двох третин строку погашення судимості, визначеного законом;
В) третини строку погашення судимості, визначеного законом;
Г) трьох чвертей погашення судимості, визначеного законом.
Яким нормативно-правовим актом встановленопорядок зняття судимості?
А) Кримінальним кодексом України;
Б) Кримінальним процесуальним кодексом України;
В) Кримінально-виконавчим кодексом України;
Г) Кодексом адміністративного судочинства України.
Що визнається співучастю у злочинів відповідно до Кримінального кодексу
України?
А) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину;
Б) умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину;
В) участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні злочину;
Г) спільна участь декількох осіб у вчиненні умисного злочину.
Хто із зазначених суб’єктів НЕ є співучасником у злочині?
А) виконавець;
Б) підбурювач;
В) пособник;
Г) замовник.
До якого виду співучасників злочину належить особа, яка забезпечувала
фінансування злочинної діяльності організованої групи?
А) організатор;
Б) підбурювач;
В) пособник;
Г) не є співучасником злочину.
Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є підбурювачем?
А) особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця;
Б) потурала вчиненню злочину;
В) умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого
співучасника до вчинення злочину;
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Г) вчинила злочин шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не
підлягають кримінальній відповідальності за вчинене.
Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є пособником?
А) порадами сприяла вчиненню злочину;
Б) умовлянням схилила іншого співучасника до вчинення злочину;
В)потурала вчиненню злочину;
Г) забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи.
До якого виду співучасників злочину належить особа, яка сприяла вчиненню
злочину шляхом усунення перешкод?
А) організатор;
Б) співвиконавець;
В) підбурювач;
Г) пособник.
Яким співучасником визнається особа, яка заздалегідь НЕ обіцяла, але
переховувала злочинця?
А) співвиконавцем;
Б) підбурювачем;
В) пособником;
Г) не є співучасником злочину.
Які дії відповідно до положень Кримінального кодексу України НЕ є співучастю
у злочині?
А) фінансування злочинної діяльності організованої групи;
Б) заздалегідь обіцяне переховування злочинця;
В) обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий
вчинюваний злочин;
Г) надання порад, що сприяли вчиненню злочину.
Який злочин, відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України, вважається
таким, що його вчинила група осіб?
А) якщо у ньому брали участь декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь
домовилися про спільне його вчинення;
Б) якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої
змови між собою;
В) якщо у ньому брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо
зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого злочинів, які об’єднані
єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямовані на досягнення цього
плану, відомого всім учасникам групи;
Г) якщо у ньому брали участь декілька осіб (п’ять і більше), які за попередньою
змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення
тяжких або особливо тяжких злочинів.
Кому можуть ставитись у вину ознаки, що характеризують особу окремого
співучасника?
А) всім співучасникам;
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Б) лише тому співучасникові, якого вони характеризують;
В) лише тим співучасникам, яким ці ознаки були відомі;
Г) лише тим співучасникам, які усвідомлювали такі ознаки.
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?
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;
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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;
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;
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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.
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.
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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;
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?
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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;
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;
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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.
Що з названого НЕ зазначається в резолютивній частині вироку у разі визнання
особи винуватою?
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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;
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В) через суд, який постановив ухвалу;
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.
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В якому з названих випадків обвинувачений підлягає обов’язковому виклику
для участі в апеляційному розгляді?
А) він подав апеляційну скаргу;
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;
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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;
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.
Питання для самоконтролю
1. Загальні тенденції розвитку кримінального права.
2. Криміналізація нових видів суспільно небезпечних діянь.
3. Інтернаціоналізація кримінального права.
4. Судовий прецедент як джерело кримінального права в Україні.
5. Міжнародні угоди та загальні принципи міжнародного права як джерела
кримінального права України та зарубіжних країн.
6. Поняття злочину (злочинного діяння) у кримінальному праві України та зарубіжних
країн.
7. Класифікація злочинів (злочинних діянь) за ступенем тяжкості у кримінальному
праві України та зарубіжних країн.
8. Склад злочину у кримінальному праві України.
9. Суб’єкт злочину у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
10. Вік кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та
зарубіжних країн.
11. Відповідальність юридичних осіб у сучасному кримінальному праві України та
зарубіжних країн.
12. Поняття співучасті у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
13. Відповідальність співучасників у кримінальному праві України та зарубіжних
країн.
14. Необхідна оборона у кримінальному праві.
15. Заподіяння шкоди при затриманні особи, що вчинила злочин у кримінальному
праві України та кримінальному праві США.
16. Інші кримінально-правові заходи (заходи безпеки) у кримінальному праві
України та зарубіжних країн.
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17. Смертна кара як покарання у кримінальному праві зарубіжних країн.
18. Примусові заходи медичного характеру у кримінальному законодавстві країн
світу.
19. Особливості призначення покарання у різних країнах світу.
20. Пом’якшуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
21. Обтяжуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
22. Рецидив та призначення покарання при рецидиві у кримінальному праві України
та зарубіжних країн.
23. Призначення покарань за сукупністю.
24. Умовне засудження (пробація) у сучасному кримінальному праві.
25. Дійове каяття у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
26. Звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та
зарубіжних країн.
27. Давність кримінального переслідування в Україні та зарубіжних країнах.
28. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
29. Амністія. Особливості застосування.
30. Помилування у кримінальному праві.
31. Судимість у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
32. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних
країн.
33. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
34. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та
зарубіжних країн.
35. Відповідальність за злочини, передбачені Кораном.
36. Злочини проти власності в Україні та зарубіжних країн.
37. Економічні злочини у кримінальному праві України та зарубіжних країн.
38. Злочини проти державної та муніципальної служби (посадові злочини) у
кримінальному праві України та зарубіжних країн.
39. Злочини проти міжнародного правопорядку у кримінальному праві України та
зарубіжних країн.
40. Міжнародний тероризм. Проблеми боротьби.
Теми контрольних робіт
1. Основні типи кримінально-правових систем сучасного світу.
2. Тенденції розвитку кримінально-правових систем сучасності.
3. Особливості рецепції римського права до кримінально-правових систем у Європі.
4. Сучасні тенденції кримінального права.
5. Презумпція невинуватості як одна з засад кримінального права.
6. Судовий прецедент у кримінальному праві.
7. Система джерел англо-американського кримінального права.
8. Формування кримінально-правової системи США.
9. Система кримінального права та система кримінального законодавства.
10.
Особливості систематизації кримінального законодавства в країнах
англосаксонської системи права.
11.
Види кодифікації кримінального законодавства, що застосовуються у різних
країнах світу.
12.
Особливості класифікації злочинів у країнах світу.
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13.
14.
15.
16.

Злочини із формальним та матеріальним складом.
Суспільна небезпечність злочину.
Кваліфікація злочинів.
Об’єктивна сторона злочину (діяння, наслідки злочину, причиннонаслідковий зв’язок між діянням та суспільно-небезпечними наслідками).
17.
Юридична особа як суб’ єкт кримінальної відповідальності.
18.
Суб’єктивна сторона злочину (вина, мотив, мета злочину).
19.
Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за замах на
злочин.
20.
Відповідальність за незакінчені злочини у США.
21.
Відповідальність при добровільній відмові від злочину.
22.
Ознаки складу злочину при притягненні до кримінальної відповідальності
юридичних осіб.
23.
Особливості інституту співучасті в різних країнах світу.
24.
Ексцес виконавця, поняття, відповідальність співучасників.
25.
Спричинення шкоди при затриманні особи, яка скоїла злочин.
26.
Фізичний та психічний примус.
27.
Провокація злочину.
28.
Абсолютні та відносні теорії покарання.
29.
Особливості застосування смертної кари у країнах світу.
30.
Тілесні покарання у сучасному світі.
31.
Особливість покарань у мусульманських правових системах.
32.
Система призначення покарання в Англії та США.
33.
Види рецидиву, його особливості.
34.
Сукупність злочинів. Види. Підходи до призначення покарання.
35.
Злочини, за які можливе звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим.
36.
Особливості припинення кримінального переслідування у зв’язку з
закінченням строків давності.
37.
Особливості застосування амністії в Україні.
38.
Характеристика злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи.
39.
Особливості кваліфікації злочинів проти сім’ї та неповнолітніх.
40.
Політичні злочини у сучасному світі.
41.
Поняття й ознаки шахрайства.
42.
Юридичні аспекти комерційного підкупу.
43.
Державна зрада як особливий злочин проти держави.
44.
Шпигунство у сучасному світі.
45.
Воєнні злочини у сучасному світі.
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