конституційні засади. Порядок призначення, організація та проведення виборів
Президента України. Порядок призначення, організація та проведення виборів народних
депутатів України. Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні.
Система місцевого самоврядування в Україні.
Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу.
Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Поняття, система та
принципи адміністративно-територіального устрою України. Конституційний статус
Автономної Республіки Крим у складі України як унітарної держави. Загальна
характеристика Конституції Автономної Республіки Крим. Конституційний статус органів
влади Автономної Республіки Крим.
Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в
Україні. Конституційний статус української мови як державної. Поняття та
характеристика конституційного статусу національних меншин в Україні.
Конституція України та громадянське суспільство. Принцип багатоманітності в
системі конституційних засад формування та функціонування громадянського
суспільства. Поняття та види громадських об’єднань. Принципи організації та діяльності
громадських об’єднань. Конституційний статус політичних партій. Порядок створення
політичних партій. Принципи діяльності політичних партій. Заборона політичних партій
за конституційним законодавством України.
Конституційний статус людини в Україні. Принципи конституційного статусу
людини. Загальна характеристика особистих прав і свобод людини за Конституцією
України. Гарантії та порядок реалізації окремих свобод: право на свободу думки й слова,
право на доступ до публічної інформації, захист персональних даних, свобода совісті,
свобода пересування. Загальна характеристика політичних прав громадян України.
Гарантії та порядок реалізації окремих прав: виборчі права, свобода мирних зібрань, право
на свободу об’єднання. Загальна характеристика економічних, соціальних та культурних
прав людини в Україні. Загальна характеристика конституційних гарантій здійснення
конституційних прав та свобод. Конституційні обмеження у реалізації конституційних
прав та свобод людини в Україні.
Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика. Конституційна
природа парламенту - Верховної Ради України. Конституційний склад і структура
Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України. Функції та
повноваження Верховної Ради України. Парламентські процедури: законодавча,
установча, процедура здійснення парламентського контролю. Конституційний статус
спеціалізованих органів парламентського контролю - Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини та Рахункової палати. Конституційний статус народного депутата
України та юридичні гарантії його діяльності. Підстави дострокового припинення
повноважень народного депутата України.
Конституційний статус Президента України. Роль та місце Президента України
в системі органів державної влади. Порядок вступу на пост Президента України. Підстави
та порядок припинення повноважень Президента України. Повноваження Президента
України. Акти Президента України. Конституційний статус Ради національної безпеки та
оборони.
Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика. Поняття
виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система органів виконавчої
влади в Україні. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України. Конституційний статус і система місцевих органів
державної виконавчої влади.
Правосуддя в Україні: конституційна характеристика. Конституційні засади
функціонування судової влади. Конституційні засади судочинства. Система судів. Інші
органи судової влади. Конституційний статус судді. Статус і роль адвокатури та

прокуратури в системі судового захисту прав людини.
Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні. Охорона Конституції:
поняття, природа, суб’єкти охорони. Поняття та особливості конституційної
відповідальності. Поняття та види конституційного контролю. Функції та повноваження
Конституційного Суду України. Склад і порядок формування Конституційного Суду
України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України. Суб’єкти та
форми звернення до Конституційного Суду України

1.

Типові питання з дисципліни «Конституційне право України»:
Який метод правового регулювання є домінуючим є для конституційного

права?
2.
Вкажіть функцію конституційного права, що виражається у формуванні
нормами конституційного права загальнолюдських цінностей та ідеалів, властивих
сучасним демократичним правовим державам?
3.
Яка ознака характеризує Україну як демократичну державу?
4.
Якими бувають конституції за способом внесення до них змін?
5.
Назвіть види джерел конституційного права України?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ»
Адміністративне право як галузь публічного права. Основоположні категорії
адміністративного права. Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної
влади. Види публічного адміністрування (забезпечувальне, сприяльне, втручальне).
Суб’єкти публічного адміністрування. Публічний інтерес. Критерії відмежування
публічного інтересу від приватного інтересу.
Адміністративне
право
як
складова
публічного
права.
Призначення
адміністративного права. Відносини, що складають предмет адміністративного права.
Відмежування адміністративного права від цивільного права.
Джерела адміністративного права. Суть та види джерел адміністративного права.
Поняття джерел адміністративного права. Значення джерел адміністративного права.
Система джерел адміністративного права.
Національні
джерела
адміністративного
права.
Міжнародні
джерела
адміністративного права. Рішення судових органів у системі джерел адміністративного
права. Неформалізовані квазіджерела адміністративного права.
Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт
адміністративного права. Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування.
Поняття «суб’єкт публічного адміністрування» (адміністративний орган). Ознаки суб’єкта
публічного адміністрування. Групи суб’єктів публічного адміністрування (органи
державної влади, державні органи, які не належать до жодної з гілок державної влади;
державні фонди та установи; органи влади автономного утворення (Автономної
Республіки Крим); суб’єкти місцевого самоврядування; суб’єкти, яким делеговано окремі
повноваження публічного адміністрування).
Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. Місце приватної особи в
системі суб ’єктів адміністративного права. Зміст поняття «приватна особа» в контексті
адміністративного права. Види приватних осіб (громадяни, іноземці, особи без
громадянства, фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації тощо).
Адміністративна
правосуб’єктність
приватної
особи.
Адміністративна
правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність.
Загальний та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи.
Суб’єктивне публічне право. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи.
Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація (право на участь в ухваленні рішень,
право на звернення, на право на доступ до публічної інформації, право на свободу мирних
зібрань, право на свободу об’єднань).

Інструменти публічного адміністрування. Розуміння інструментів публічного
адміністрування. Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів
публічного адміністрування. Вибір належного інструмента.
Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування. Адміністративний акт
як інструмент публічного адміністрування. Адміністративний договір як інструмент
публічного адміністрування. План як інструмент публічного адміністрування. Фактична
дія як інструмент публічного адміністрування.
Використання електронного врядування в публічному адмініструванні. Поняття
електронного врядування. Елементи електронного врядування. Співвідношення понять
«електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія», «електронний
парламент», «електронний уряд», «електронний суд».
Адміністративне деліктне право. Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність. Поняття адміністративного проступку. Ознаки адміністративного
проступку (діяння, суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність).
Відмежування адміністративного проступку від кримінального правопорушення.
Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Ознаки
адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної відповідальності від
інших видів юридичної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності
юридичних осіб. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної
відповідальності.
Типові питання з дисципліни «Адміністративне право України»
1. Державний примус проявляється у формах
2. Що слід розуміти під методом непрямого впливу?
3. При прийнятті на державну службу може встановлюватися додаткова умова —
випробування терміном
4. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних моно¬полій покладено на
5. Хто є учасником системи електронних платежів Національного банку України?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИ»
Поняття, предмет, метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права.
Система цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільне право як наука і як
навчальна дисципліна.
Цивільні правовідносини: поняття, елементи та види. Цивільна правоздатність та
цивільна дієздатність. Фізичні особи як суб'єкт цивільних правовідносин. Юридичні особи
як суб'єкт цивільних правовідносин. Держава та публічні-правові утворення як суб'єкти
цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин.
Правочин. Представництво. Строки. Позовна давність. Здійснення цивільних прав і
виконання цивільних обов'язків. Захист цивільних прав.
Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті немайнові
права, забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права,
забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Загальні положення про право власності. Право приватної власності фізичних осіб.
Право власності юридичних осіб. Право державної власності. Право комунальної
власності. Право спільної власності.
Речові права на чуже майно. Захист прав власності та інших речових прав. Правове
регулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю та індивідуалізацією
товарів та їх виробників. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності.
Право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.
Загальні положення про зобов'язання. Виконання зобов'язання. Забезпечення
виконання зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Припинення
зобов'язання.

Загальні положення про договір. Договір купівлі-продажу, його різновиди. Договір
дарування, рента, довічне утримання. Договір ренти. Договір довічного утримання.
Договір найму (оренди). його різновиди. Договір позички.
Договори про перевезення. Договори транспортного експедирування. Договір
зберігання. Договір доручення. Договір страхування. Договір комісії. Договір управління
майном. Договір в сфері банківської діяльності. Безготівкові розрахунки: платіжні
доручення, акредитив, розрахунковий чек, інкасове доручення. Кредитний договір.
Загальні положення договору підряду. Особливості договору побутового підряду,
особливості договору будівельного підряду.
Страхові правовідносини в Україні. Договір страхування, договір доручення, договір
комісії. Правове регулювання відносин позики. Кредитні відносини. Безготівкові
розрахунки в Україні. Договір простого товариства. Засновницький договір.
Загальні положення про позадоговірні зобов'язання. Зобов'язання з публічної обіцянки
винагороди з та без оголошення конкурсу. Зобов'язання із вчинення дій у майнових
інтересах іншої особи без її доручення. Зобов'язання із рятування здоров'я та життя
фізичної особи, майна юридичної або фізичної особи.
Загальна характеристика деліктних зобов’язань. Особливості відшкодування шкоди,
завданої працівником. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами дізнання,
досудового слідства, прокуратури та суду. Особливості відшкодування шкоди, завданої
малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та дієздатними.
Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодження здоров'я чи
смертю фізичної особи. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної
небезпеки. Особливості відшкодування моральної шкоди.
Загальні положення спадкового права. Спадкування за законом. Спадкування за
заповітом. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Оформлення права на
спадщину. Спадковий договір.
Типові питання з дисципліни «Цивільне право України:
1.
З якого віку фізична особа має право на вільне самостійне пересування по
території України і на вибір місця перебування?
2.
Коли виникає право власності на новостворене майно та об'єкти
незавершеного будівництва, що підлягає державній реєстрації?
3.
Кому переходить право власності на перероблену річ у разі перевищення її
вартості матеріалу, з якого вона виготовлена?
4.
Кому, відповідно до Цивільного кодексу України належать майнові права на
об'єкт інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового
договору.
5.
Хто має право переважної купівлі частки у праві спільної часткової
власності?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Загальні положення цивільного процесуального права. Поняття та предмет
цивільного процесуального права як галузі права. Система цивільного процесуального
права. Цивільне процесуальне законодавство. Поняття, завдання, види та стадії цивільного
судочинства.
Принципи цивільного судочинства. Поняття та система принципів цивільного
судочинства. Загальні принципи цивільного процесуального права. Характеристика
окремих принципів цивільного судочинства: гласність судового процесу, мова цивільного
судочинства, змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства, забезпечення
права на перегляд та оскарження судового рішення, обов’язковість судових рішень.
Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Визначення складу суду.

Склад суду. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді).
Учасники справи. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки
учасників справи. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна
дієздатність. Сторони в судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та
обов’язки. Процесуальна співучасть. Залучення до участі в справі співвідповідача. Заміна
неналежного відповідача. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Процесуальне правонаступництво. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким
законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Представники. Поняття й види представництва в судовому процесі. Особи, які
можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. Повноваження
представника в суді. Документи, що підтверджують повноваження представників.
Інші учасники судового процесу. Склад інших учасників судового процесу.
Цивільний процесуальний статус інших учасників судового процесу.
Цивільна юрисдикція. Поняття та види цивільної юрисдикції. Предметна та
суб’єктна юрисдикція. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність).
Докази та доказування. Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів
доказування: письмові, речові та електронні докази, висновки експертів, показання
свідків. Обов’язок доказування та подання доказів. Предмет доказування. Підстави
звільнення від доказування. Оцінка доказів. Забезпечення доказів.
Процесуальні строки. Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення
процесуальних строків. Початок перебігу й закінчення процесуальних строків. Зупинення,
поновлення та продовження процесуальних строків.
Судові виклики та повідомлення. Поняття та види судових повісток. Порядок
вручення судових повісток.
Судові витрати. Поняття та види судових витрат. Попереднє визначення суми
судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Відстрочення та
розстрочення судових витрат,зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розподіл
судових витрат між сторонами.
Заходи процесуального примусу. Поняття та види заходів процесуального
примусу. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.
Позовне провадження. Поняття позову. Види позовів. Підстави та види
забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Заяви по суті справи, їх види. Позовна заява,
її зміст і форма. Пред’явлення позову. Залишення позовної заяви без руху, повернення
заяви, відмова у відкритті провадження в справі. Відкриття провадження в справі.
Підготовче провадження. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив,
заперечення та зустрічний позов. Врегулювання спору за участю судді. Відмова позивача
від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода сторін. Завдання та строки
розгляду справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин справи та
дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Фіксування судового процесу.
Зупинення та закриття провадження в справі. Залишення позову без розгляду. Поняття та
види судових рішень. Порядок ухвалення судового рішення. Законність і обґрунтованість
судового рішення. Проголошення судового рішення. Набрання рішенням суду законної
сили. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.
Особливості розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Умови та
порядок проведення заочного розгляду справи.
Наказне провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.
Порядок розгляду справ про видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Скасування
судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві.
Окреме провадження. Поняття та сутність окремого провадження. Справи, що
розглядаються в порядку окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого
провадження.
Перегляд судових рішень. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди

апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження. Строк на апеляційне оскарження.
Форма й зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Відкриття апеляційного
провадження. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова
суду апеляційної інстанції.
Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної інстанції. Право
касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма й зміст касаційної
скарги, порядок її подання. Відкриття касаційного провадження. Касаційний розгляд.
Повноваження суду касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Підстави
перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Розгляд
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних
справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням
судових рішень. Негайне виконання судових рішень. Звернення судових рішень до
виконання. Відстрочення й розстрочення виконання. Зміна чи встановлення способу та
порядку виконання. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення,
постанови. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
Визнання та виконання рішень іноземних судів. Визнання та звернення до
виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню. Визнання
рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
Судові доручення про надання правничої допомоги. Звернення суду України із
судовим дорученням про надання правничої допомоги до іноземного суду. Виконання в
Україні судових доручень іноземних судів.

1.
2.
3.
4.
5.

Типові питання з дисципліни «Цивільне процесуальне право України»:
Що входить до предмету цивільного процесуального права?
Третіми особами, які заявляють самостійні вимоги, називаються…
Секретар судового засідання – це…
Представництво у судах апеляційної інстанції здійснюється…
Що є критерієм підвідомчості справ суду?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Вступ до кримінального права. Закон України
про кримінальну Відповідальність. Поняття, структура та види кримінальноправових норм. Поняття та структура закону України про кримінальну
відповідальність. Чинність закону України про кримінальну відповідальність у
часі. Чинність закону України про кримінальну відповідальність у просторі.
Екстрадиція. Вчення про злочин та його склад. Поняття та види злочинів. Поняття,
елементи та ознаки складу злочину.
Об’єктивні ознаки складу злочину. Об’єкт злочину. Предмет злочину та
потерпілий від злочину. Об’єктивна сторона складу злочину. Суспільно небезпечне
діяння. Суспільно небезпечні наслідки.. Причинний зв’язок між суспільно
небезпечним діянням та наслідками.. Час, місце, обстановка, знаряддя, засоби,
спосіб вчинення злочину.
Суб’єктивні ознаки складу злочину. Суб’єкт злочину. Вік, з якого може
наставати кримінальна відповідальність. Осудність та неосудність. Обмежена
осудність. Вчинення злочину у стані сп’яніння. Суб’єктивна сторона складу
злочину. Змішана (подвійна, складна) форма вини. Факультативні ознаки
суб’єктивної сторони складу злочину. Помилка та її кримінально-правове значення.
Стадії вчинення умисного злочину. Поняття та види стадій вчинення

умисного злочину. Закінчений злочин. Готування до злочину. Замах на злочин.
Добровільна відмова від вчинення злочину.
Співучасть у злочині. Поняття співучасті у злочині. Види співучасників
злочину. Форми співучасті у злочині. Підстави і межі кримінальної
відповідальності співучасників злочину.
Множинність злочинів. Поняття множинності злочинів. Одиничний
злочин. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів.
Обставини, що виключають злочинність діяння. Поняття обставин, що
виключають злочинність діяння. Характеристика обставин, що виключають
злочинність діяння.
Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття звільнення від
кримінальної відповідальності. Характеристика окремих видів звільнення від
кримінальної відповідальності.
Вчення про покарання та його призначення. Поняття покарання. Система
покарань. Основні та додаткові покарання. Загальні засади призначення покарання.
Спеціальні засади призначення покарання. Судимість. Звільнення від покарання та
його відбування. Поняття звільнення від покарання та його відбування.
Характеристика видів звільнення від покарання та його відбування.
Інші заходи кримінально-правового характеру. Примусові заходи
медичного характеру. Примусове лікування. Спеціальна конфіскація.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового
характеру. Види та підстави застосування до юридичних осіб заходів кримінальноправового характеру. Звільнення юридичної особи від застосування заходів
кримінально-правового характеру. Види заходів кримінально-правового характеру,
які застосовуються до юридичних осіб та особливості їх призначення.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. Основи кваліфікації злочинів та наскрізні
кримінально-правові поняття. Злочини проти основ національної безпеки
України. Злочини проти особи. Злочини проти життя особи. Злочини проти
здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи. Злочини проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод людини і громадянина Злочини проти власності.
Злочини у сфері господарської діяльності.
Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності.
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг
Злочини у сфері правосуддя. Суспільно небезпечні діяння у складах
злочинів, суб’єктами яких є судді та працівники правоохоронних органів.
Суспільно небезпечні діяння у складах злочинів, що вчиняються потерпілим,
свідками, експертами, перекладачами. Суспільно небезпечні діяння пов’язані з
невиконанням чи протидією виконанню судових рішень.
Типові питання з дисципліни «Кримінальне право України:
1. В яких випадках закон має зворотну силу?

2. Назвіть види тлумачення кримінально-правових норм?
3. Назвіть види злочинів, які класифікуються в кримінальному праві за ступенем
суспільної небезпечності.
4. Громадянин Сидоренко проходив по вулиці Шевченка. Порівнявшись з будинком № 1,
він посковзнувся на льоду і впав. Під час падіння збив із ніг громадянку Шелехову, яка
також упала і вдарилась головою об бруківку. Через 2 дні вона померла в лікарні. Чи є у
діях Сидоренка ознаки злочини?
5. Що є об'єктом злочину за кримінальним правом?

1.
сторони
2.
3.
злочину
4.
5.

Типові питання з дисципліни «Кримінальне право України»
Назвіть види складів злочинів залежно від конструкції їх об’єктивної
Які існують види тлумачення кримінально-правових норм?
Назвіть ознаки, які визначають характер і сутність суспільної небезпечності
Що є об'єктом злочину за кримінальним правом?
За допомогою якого об'єкта провадиться розмежування складів злочину?

АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Поняття, суть та форми
кримінального процесу. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності, як галузь
права, як галузь науки, як навчальна дисципліна. Взаємодія з іншими галузями права,
науками та навчальними дисциплінами. Завдання кримінального провадження. Поняття
швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду.
Система стадій кримінального процесу. Кримінально-процесуальна форма. Функції
кримінального
процесу.
Кримінально-процесуальні
правовідносини.
Система
кримінально-процесуальних гарантій. Характеристика кримінально-процесуальних
документів.
Кримінальний процесуальний закон. Поняття, сутність і значення кримінального
процесуального права. Джерела кримінального процесуального права. Поняття, структура
і види кримінальних процесуальних норм. Ознаки кримінальної процесуальної норми.
Особливості структури норм кримінального процесуального права. Чинність
кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.
Засади кримінального процесу. Поняття, значення і класифікація засад
кримінального провадження. Конституційні засади кримінального провадження.
Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.
Суб’єкти кримінального процесу. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального
процесу. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної
діяльності. Сторона обвинувачення. Сторона захисту. Потерпілий та його представник у
кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Інші учасники кримінального
провадження. Відводи суб’єктів кримінального провадження.
Докази і доказування у кримінальному процесі. Поняття, сутність та значення
кримінально-процесуального
доказування.
Предмет
і
суб’єкти
кримінальнопроцесуального доказування.
Процес доказування у кримінальному судочинстві. Докази у кримінальному
процесі, їх ознаки та класифікація. Процесуальні джерела доказів та їх види.
Відшкодування шкоди у кримінальному процес. Поняття та види шкоди, яка
підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні. Поняття, значення, предмет та
підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.

Процесуальні строки і витрати. Поняття процесуальних строків та їх значення у
кримінальному процесі. Класифікація строків у кримінальному процесі. Порядок
обчислення процесуальних строків. Поняття і види процесуальних витрат. Витрати на
правову допомогу. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або
судового провадження. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів,
перекладачів та експертів. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і
документів. Судовий збір. Визначення розміру процесуальних витрат. Відшкодування
(компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю
Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття та класифікація
заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила їх застосування.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Накладення грошового стягнення.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади.
Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна.
Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок
застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Порядок застосування окремих
видів запобіжних заходів. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.
Загальні положення досудового розслідування. Поняття стадії досудового
розслідування. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. Поняття
та характеристика загальних положень досудового розслідування. Початок досудового
розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Підслідність.
Об'єднання і виділення досудового розслідування. Місце проведення досудового
розслідування. Строки досудового розслідування. Недопустимість розголошення
відомостей досудового розслідування.
Провадження слідчих (розшукових) дій. Поняття і значення слідчих (розшукових)
дій, умови та підстави їх проведення. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.
Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій.
Повідомлення про підозру. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про
підозру. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру Порядок повідомлення про
підозру. Допит підозрюваного. Зміна повідомлення про підозру
Зупинення і закінчення досудового розслідування. Підстави і процесуальний
порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення
досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. Звільнення особи від
кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням
про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.
Порядок оскарження ухвал слідчого судді. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи
бездіяльності прокурора.
Підсудність та підготовче судове провадження. Поняття та види підсудності у
кримінальному провадженні. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
Підготовче судове засідання. Вирішення питань, пов'язаних із підготовкою до судового
розгляду. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду.
Порядок і строки підготовчого провадження. Матеріали кримінального провадження
(кримінальна справа). Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Судовий розгляд. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. Загальні
положення судового розгляду у кримінальному провадженні.. Строки і загальний порядок
судового розгляду. Безперервність судового розгляду. Застосування заходів забезпечення
кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового
провадження. Об'єднання і виділення судового провадження. Зупинення судового
провадження. Межі судового розгляду. Процедура судового розгляду. Відкриття судового

засідання. Початок судового розгляду. Розгляд судом клопотань учасників судового
провадження. Допит обвинуваченого. Допит свідка. Допит потерпілого. Дослідження
речових доказів. Дослідження документів. Дослідження звуко- і відеозаписів. Судові
дебати. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для ухвалення вироку. Питання, що
вирішуються судом при ухваленні вироку.
Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції. Судові рішення, які
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження
Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень Порядок і строки
апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Повноваження суду апеляційної
інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Закриття кримінального
провадження судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції.
Провадження в суді касаційної інстанції. Судові рішення, які можуть бути
оскаржені в касаційному порядку. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки
касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Відкриття касаційного
провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної
інстанції. Касаційний розгляд. Письмове касаційне провадження. Повноваження суду
касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги
Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Провадження
за нововиявленими або виключними обставинами. Підстави для здійснення кримінального
провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Право подати заяву про
перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Строк
звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими
або виключними обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами. Судове рішення за наслідками
кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
Особливі порядки кримінального провадження. Поняття кримінальнопроцесуальної форми. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне
провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо
окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне
провадження, яке містить державну таємницю.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Поняття,
завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час
проведення процесуальних дій. Виконання процесуальних дій дипломатичними
представництвами або консульськими установами. Запит про міжнародне
співробітництво. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Кримінальне провадження у
порядку перейняття. Передача до України особи, щодо якої прийняте рішення про видачу.
Межі підтримання державного обвинувачення, щодо виданої особи Визнання та
виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.
Типові поняття з дисципліни «Кримінальний процес»
До кого не може бути застосований привід?
Який із заходів не належить до запобіжних заходів, передбачених КПК

1.
2.
України?
3.
Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під
час досудового розслідування щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості не повинен
перевищувати:
4.
Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань?\

5.
Скільки осіб може бути допитано прокурором, слідчим одночасно для
з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО»
Поняття, юридична природа та сфера дії сучасного міжнародного публічного
права. Функції міжнародного публічного права. Історія міжнародного права. Особливості
стародавнього міжнародного права. Міжнародне право періоду Середньовіччя. Класичне
міжнародне право. Співвідношення міжнародного публічного права та національного
права. Дія міжнародного публічного права в національному праві. Система й структура
міжнародного публічного права. Поняття, критерії відокремлення та види галузей
міжнародного публічного права. Поняття, критерії відокремлення та класифікація
інститутів міжнародного публічного права. Сутність явища фрагментації міжнародного
публічного права. Норми міжнародного публічного права. Основні принципи
міжнародного публічного права. Джерела міжнародного публічного права. Міжнародний
правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права. Односторонні
акти держав. Суб’єкти міжнародного публічного права. Зміст інституту міжнародної
правосуб’єктності. Визнання у міжнародному публічному праві. Правонаступництво у
міжнародному публічному праві. Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з
припиненням існування СРСР та правонаступництво України. Відповідальність за
міжнародним публічним правом. Обставини, що звільняють від відповідальності в
міжнародному публічному праві. Концепція естоппеля в міжнародному публічному праві
та перспективи застосування до порушень міжнародно-правових зобов’язань. Населення в
міжнародному публічному праві. Міжнародне гуманітарне право. Кваліфікація збройних
конфліктів та сфера застосування міжнародного гуманітарного права. Кваліфікація
збройного конфлікту на території України (від 2014 року до цього часу). Міжнародне
кримінальне право. Міжнародні злочини та індивідуальна кримінальна відповідальність за
міжнародним правом. Юрисдикційні питання у міжнародному кримінальному праві та
міжнародний кримінальний процес. Територія в міжнародному публічному праві.
Територіальні спори та претензії. Правовий режим Антарктики. Міжнародне морське
право. Правовий режим Арктики. Право міжнародних договорів. Укладення договору. Дія
та дійсність міжнародного договору. Тлумачення міжнародного договору. Право
зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин держави та їх система. Дипломатичне право.
Консульське право. Право спеціальних місій. Дипломатичне право міжнародних
організацій. Право міжнародних організацій. Поняття, ознаки та класифікація
міжнародних міждержавних організацій. Мирне вирішення міжнародних спорів. Право
міжнародної безпеки. Засади колективної безпеки за міжнародним правом. Засади
здійснення миротворчих операцій за міжнародним правом. Міжнародне економічне право.
Право СОТ. Міжнародне екологічне право, його інституційний механізм.
Типові питання з дисципліни «Міжнародне публічне право»
1.
Які колективні дії, застосовуються щодо держав, котрі своїми діями
створюють загрозу миру, міжнародній безпеці чи порушують права і свободи людини
2.
Кого не включають до складу населення певної країни?
3.
Хто такі переміщені особи?
4.
Назвіть неправомірні методи війни на морі?
АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ»
Загальні положення про права людини. Природа та сутність прав людини.
Універсальність прав людини. «Покоління» прав людини та їх принципові відмінності.
Захист прав людини в діяльності Ліги Націй
Захист прав людини в діяльності ООН. Статут ООН. Рада ООН з прав людини.
Верховний Комісар ООН з прав людини. Процедура 1235. Процедура 1503. Комітет із

прав людини. Комітет із економічних, соціальних та культурних прав. Комітет із ліквідації
дискримінації щодо жінок. Комітет із прав дитини. Комітет проти катувань. Комітет із
ліквідації расової дискримінації. Управління Верховного Комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН).
Захист прав людини в Європі. Конвенція про захист прав людини та
основоположних свобод 1950 р. Європейський суд із прав людини: юрисдикція та
процедура звернення. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.
Європейська соціальна хартія (переглянута). Комітет Ради Європи проти катувань.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі – історія створення та повноваження.
Інші регіональні системи захисту прав людини. Міжамериканська система
захисту прав людини. Африканська система захисту прав людини. Арабська система
захисту прав людини. Захист прав людини в рамках АСЕАН (Асоціація держав ПівденноСхідної Азії).
Право на життя. Обсяг та складові права на життя. Справа Макканн та інші проти
Сполученого Королівства.
Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження чи покарання. Обсяг та складові заборони катувань, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження чи покарання. Справа Сьорінг проти
Сполученого Королівства.
Право на свободу та особисту недоторканність. Обсяг та складові права на
свободу та особисту недоторканність. Справа Харченко проти України.
Право на повагу до приватного й сімейного життя, житла та кореспонденції.
Обсяг та складові права на повагу до приватного й сімейного життя, житла та
кореспонденції. Справа Класс та інші проти Німеччини.
Свобода думки, совісті та релігії. Свобода вираження поглядів. Обсяг та
складові права на свободу думки, совісті та релігії. Справа Коккінакіс проти Греції.
Справа Лінгенс проти Австрії.
Свобода зібрань та об’єднання. Обсяг та складові права на свободу зібрань та
об’єднання. Справа Вєренцов проти України.
Право на власність. Обсяг та складові права на власність. Справа Луїзіду проти
Туреччини.
Заборона дискримінації. Обсяг та складові заборони дискримінації. Справа
Маркс проти Бельгії.
Право на справедливим суд та на дієвий (ефективним) засіб юридичного
захисту. Обсяг та складові права на справедливим суд та на дієвий (ефективний) засіб
юридичного захисту. Справа Олександр Волков проти України. Справа Бурмич та інші
проти України.
Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов’язань у
сфері прав людини за надзвичайних станів. Правомірне обмеження прав людини.
Поняття дерогації. Процедура відступу від своїх зобов’язань за надзвичайних станів.
Міжнародний захист окремих категорій та груп осіб. Захист прав осіб, що
належать до національних та мовних меншин. Захист прав корінних народів. Захист прав
жінок. Захист прав дітей. Захист прав осіб із інвалідністю. Захист прав мігрантів, що
працюють. Захист прав біженців та внутрішньо переміщених осіб. Захист прав ув’язнених
осіб та осіб, які перебувають у місцях несвободи. Захист прав пацієнтів.

1.
2.
3.
4.

Типові питання з дисципліни «Міжнародний захист прав людини»
До якої з цих регіональних організацій входить Україна?
Коли була ухвалена Загальна декларація прав людини?
Визначте кількісний склад Європейського суду з прав людини?
У яких випадках можливе звернення до Європейського Суду з прав людини?
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Екзаменаційне завдання складається зі 80 питань на кожне з яких пропонується
декілька варіантів відповідей. На кожне з питань існує 1 правильна відповідь. Приклад
екзаменаційного завдання наведено у додатку А.
Відповіді на завдання записуються на аркуші відповіді екзамену з атестації за
ступенем бакалавра. Зразок аркушу відповіді представлений у додатку Б.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
За кожну вірну відповідь на питання нараховується 1,25 бали. Максимальна
кількість балів – 100. Методика розрахунку балів наведена у таблиці 1. При наявності
виправлень в аркуші відповіді на державному екзамені бали знімаються. Кількість знятих
балів визначається пропорційно від кількості виправлень відповідно до таблиці 2.
Таблиця 1.
Критерії оцінки атестаційної роботи з дисципліни «Теорія держави та права»
Кількість вірних
відповідей

Сума балів за 100бальною шкалою

Оцінка ECTS

Значення оцінки
ECTS

72-80

90-100

A

«5» відмінно

66-71

82-89

B

«4» добре

59-65

74-81

C

51-58

64-73

D

48-50

60-63

E

28-47

35-39

FX

0-27

1-34

F

«3» задовільно

«2» незадовільно

Таблиця 2.
Критерії зняття балів за виправлення
Кількість виправлень
Від 1 до 5

Кількість знятих балів
0 балів

Від 6 до 10

3 бали

Більше 10

5 балів
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Додаток А
Зразок екзаменаційного завдання
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
організаційнометодичного управління
__________________ В. Б. Юскаєв
____ ______________ 2017р.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
комплексного екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»
зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Варіант № _________
1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі:
a) приватної власності;
b) особистої власності;

c) відокремленої власності;
d) індивідуальної власності;

2. Ознакою підприємницької діяльності не вважається:
a) економічна самостійність;
b) невтручання державних та
інших органів;

c) систематичність;
d) ініціативність;

3. Засновницький договір є установчим документом:
а) повного товариства;
b) товариства з обмеженою
відповідальністю;

с) акціонерного товариства;
d)
товариства
з
відповідальністю;

додатковою

4. Істотними умовами господарського договору є:
а) тара і упаковка;
b) предмет договору;

с) відповідальність сторін;
d) форма договору;

100. ……………………………………………………..................................................

Завідувач кафедрою

________________
(підпис)

Бурбика ММ.

(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Директор НН інституту права

________________
(підпис)

Куліш А.М.
(прізвище, ініціали)

Додаток Б
Зразок аркушу відповіді
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шифр _______
АРКУШ ВІДПОВІДІ
комплексного екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»
зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Варіант № ____
№ А
1
…
…
…
…

□
□
□
□
□

B

C

D

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

№ А
…
…
…
…
…

□
□
□
□
□

B

C

D

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

№ А
…
…
…
…
…

□
□
□
□
□

B

C

D

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

№
…
…
…
…
100

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як
показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

А

B

C

D

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

A

B

С

□ □ □ □

Кількість правильних відповідей – ___;
Кількість балів за них

– ___;

Кількість виправлень

– ___;

Знято балів за виправлення

– ___;

Всього балів
з врахуванням знятих –______;
.
Голова комісії

Оцінка – ________________________________
(за шкалами ECTS та національною, числом та
прописом)

________________ ________________________
(підпис)

Члени комісії

(прізвище, ініціали)

________________ ________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

________________ ________________________
(підпис)

D

(прізвище, ініціали)

