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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Родіонова Т. М. Актуальні питання підготовчого провадження в
кримінальному процесі України. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Випускну роботу магістра присвячено дослідженню актуальних питань
підготовчого провадження в кримінальному процесі України. Вивчено 
призначення, тобто роль принципів у кримінальному праві із визначенням їх 
поняття. Проаналізовано загальні поняття судового розгляду кримінальних 
проваджень та загальні процедурні аспекти підготовчого провадження. 
Розкрито порядок розгляд угоду в підготовчому судовому засіданні. Досліджена 
процедура звільнення від кримінальної відповідальності та закриття 
кримінального провадження судом першої інстанції в підготовчому 
провадженні. Охарактеризовано нейтральні (процесуальні) підстави для 
закриття кримінального провадження. Встановлено юридичні факти для 
визначення підсудності, повернення обвинувального акта або відповідного 
клопотання. Розглянуто правову процедуру зупинення провадження судом, а 
також призначення провадження до судового розгляду.

Ключoвi cлoвa: підготовче провадження, судове засідання, судовий 
розгляд, призначення провадження до судового розгляду, підсудністья, закриття
кримінального провадження.



Rodionova T. M. Topical issues of preparation of the prosecutor’s office in the
criminal process of Ukraine. – A Qualifying Scientific Work as a Manuscript.

Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk 
Mykhailo Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social 
sciences. Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

Master’s thesis is devoted to the study of the actual issues of preparatory
proceedings in the criminal process of Ukraine. The purpose, that is, the role of 
principles in criminal law with the definition of their concept, is studied. The general 
concepts of trial of criminal proceedings and general procedural aspects of 
preparatory proceedings are analyzed. The order of consideration of the agreement in 
the preparatory court session is revealed. Investigated procedure for exemption from 
criminal liability and closure of criminal proceedings by a court of first instance in 
the preparatory proceedings. Neutral (procedural) grounds for the closure of criminal 
proceedings are described. Established legal facts for determining jurisdiction, return 
of the indictment or corresponding petition. The legal procedure for the suspension of 
proceedings by the court, as well as the appointment of proceedings to the trial, are 
considered.

Key words: preparatory proceedings, court sessions, court hearings, 
appointment of proceedings to court, jurisdiction, closure of criminal proceedings.


