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1. Пояснювальна записка
Мета фахового вступного випробування – перевірка здатності до опанування освітньої
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації «магістр правоохоронної
діяльності», які вступають на I курс денної/заочної форми навчання зі спеціальності 262
«Правоохоронна діяльнісь».
Зміст програми складено на основі навчальних програм курсів юридичних дисциплін згідно
навчального плану ОС «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст», а саме з конституційного права України,
судових і правоохоронних органів України, адміністративної відповідальності, криміналістики та
кримінального процесу.
Форма проведення додаткового вступного випробування – письмове опитування за
білетами, за змістом поданої нижче програми.
Структура екзаменаційного білету – чотири теоретичних питання (1 питання з
конституційного права України, 2 – з судових і правоохоронних органів України або з
адміністративної відповідальності, 3 – криміналістики, – 4 – кримінального процесу).
Структура екзаменаційної оцінки. Загальна кількість балів – 200, з яких: по 50 балів можна
отримати за кожне питання. Мінімальний прохідний бал – 100.
Час виконання завдання – 90 хвилин.
Додаткове вступне випробовування має кваліфікаційний характер, що оцінюється за
двобальною шкалою – «склав»/«не склав». При цьому:
a) для проміжного оцінювання використовується 200-бальна шкала;
б) мінімальна позитивна оцінка складає 100 балів;
в) до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав оцінку
нижчу ніж 100 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав оцінку 100 або більше балів.
У випадку, якщо абітурієнт не склав фахове вступне випробування, він втрачає право брати
участь у конкурсному відборі за відповідною спеціальністю.
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2. Зміст програми
2.1. Програма з конституційного права України
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна
Поняття та предмет Конституційного права України. Групи суспільних відносин, які складають предмет
Конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі національного права України. Співвідношення
конституційного права з іншими галузями права України.
Особливості методу конституційно-правового регулювання. Імперативний, установчий, універсальний та
централізований характер методу конституційного регулювання.
Поняття і предмет науки конституційного права України. Система науки конституційного права. Функції та
методологія науки конституційного права. Актуальні питання науки конституційного права України на сучасному
етапі.
Конституційне право України як навчальна дисципліна. Система конституційного права України як навчальної
дисципліни.
Тема 2: Система конституційного права України
Поняття та складові елементи системи конституційного права України. Принципи конституційного права:
загальні й спеціальні.
Інститути конституційного права: поняття, особливості, види (надінститути й підінститути, галузеві та
міжгалузеві).
Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація.
Тема 3: Джерела конституційного права України
Поняття й зміст джерел конституційного права. Пам’ятки права України.
Ознаки джерел конституційного права: загальні та спеціальні. Класифікація джерел конституційного права за
характером волевиявлення, змістом, формою, територією дії, часом дії, чинністю тощо.
Конституція України – основне джерело конституційного права. Акти всеукраїнського референдуму. Закони:
конституційні і звичайні. Акти Конституційного Суду України. Акти Президента України. Постанови Кабінету
Міністрів. Декларації, акти і конституційні договори. Акти Центральної виборчої комісії. Акти реагування
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інші.
Юридична природа джерел конституційного права.
Тема 4: Конституція як Основний Закон держави
Поняття й основні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції. Основні
етапи становлення Конституції України. Конституційний процес.
Класифікація конституцій. Форма і структура Конституції України. Функцій конституції. Реалізація та правова
охорона Конституції України. Підготовка, прийняття й зміна Конституції України.
Тема 5: Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність
Конституційно-правові відносини: поняття, ознаки, особливості, суб’єкти та об’єкти. Юридичні факти в
конституційному праві.
Конституційно-правова відповідальність: поняття, ознаки, підстави, особливості, суб’єкти, об’єкти, види та
санкції. Ретроспективна (негативна) та перспективна (позитивна) конституційно-правова відповідальність.
Тема 6: Основи конституційного ладу України
Загальні засади – форма вираження основ конституційного ладу України. Поняття, сутність і ознаки
конституційного ладу України. Основні принципи конституційного ладу України.
Гарантії конституційного ладу України.
Поняття державного ладу України. Ознаки Української держави. Механізм та основні функції Української
держави.
Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи та система суспільного ладу України.
Поняття громадянського суспільства. Конституційно-правові передумови становлення в Україні
громадянського суспільства.
Конституційні засади громадянського суспільства. Правовий статус громадських об’єднань, принципи їхньої
організації та функціонування. Компетенція громадських об’єднань. Правові основи контролю держави за організацією
й діяльністю громадських формувань.
Конституційно-правовий статус політичних партій, умови їх створення і припинення діяльності.
Тема 7: Конституційно-правовий статус людини і громадянина в України.
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Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття, структура, види та
принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.
Поняття громадянства і належність до громадянства України. Політико-правові принципи громадянства
України. Підстави набуття та припинення громадянства України. Умови набуття громадянства України.
Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України та їхні компетенції. Документи, що
підтверджують громадянство України.
Правовий статус іноземців в Україні. Поняття «іноземець». Види політичних режимів іноземців. Права й
обов’язки іноземців. Порядок в’їзду іноземців на територію України і виїзду за її межі. Відповідальність іноземців.
Поняття та правовий статус осіб без громадянства в Україні.
Поняття й правовий статус біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордоннних
українців та іммігрантів в Україні.
Тема 8: Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні
Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини й громадянина.
Покоління прав людини. Індивідуальні й колективні права.
Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні
Система прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Громадянські (фізичні, особисті),
політичні, економічні, соціальні (соціально-економічні), культурні (духовні) права і свободи людини й громадянина
України.
Конституційні обов’язки людини й громадянина України.
Система гарантій прав, свобод та обов’язків.
Співвідношення міжнародно-правового та внутрішньодержавного регулювання прав і свобод людини та
забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.
Обмеження прав людини та гарантії прав громадян України в умовах надзвичайного стану. Права, які не
можуть бути обмеженими за будь-яких умов.
Тема 9: Форми безпосередньої демократії
Поняття, зміст та форми народного волевиявлення. Поняття прямого (безпосереднього) народовладдя. Основні
форми безпосередньої демократії: види та загальна характеристика.
Поняття виборів. Становлення інституту виборів. Виборчі цензи. Активне та пасивне виборче право.
Виборчий кодекс України. Основні принципи виборчого права в Україні. Види виборчих систем. Виборча
система України. Виборчий процес та його стадії.
Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів в Україні.
Правова регламентація порядку організації та проведення виборів Президента України.
Відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні.
Поняття і види референдумів. Всеукраїнський та місцеві референдуми. Правова регламентація порядку
організації та проведення референдумів в Україні.
Інші форми безпосередньої демократії: народні обговорення, громадські слухання, народні ініціативи, збори,
мітинги, походи, демонстрації тощо.
МОДУЛЬ 2
Тема 10: Теоретичні основи організації та здійснення державної влади
Державна влада як інститут конституційного права. Теорія і практика співвідношення в Конституції України
принципів народного суверенітету і розподілу державної влади.
Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття,
система і види органів державної влади. Концепція розподілу державної влади.
Тема 11: Конституційно-правовий статус законодавчої влади в Україні
Загальна теорія і стан парламентаризму. Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої
влади в Україні. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради
України. Установча, законодавча, контрольна функції.
Основні форми діяльності Верховної Ради України. Сесія Верховної Ради України – основна організаційноправова форма її діяльності.
Законодавчий процес. Законодавча ініціатива. Суб’єкти права законодавчої ініціативи. Попередній розгляд
законопроектів у Верховній Раді України. Порядок прийняття законів та інших актів Верховної Ради України. Вето
Президента України. Опублікування і вступ в силу актів Верховної Ради України. Закон України «Про Регламент
Верховної Ради України».
Поняття конституційно-правового статусу народного депутата України.
Форми діяльності, права та обов’язки народного депутата України. Депутатський запит, депутатське звернення.
Основні гарантії депутатської діяльності. Відповідальність депутатів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі забезпечення прав особи. Правовий статус,
функції та повноваження Уповноваженого з прав людини. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини.
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Тема 12: Конституційно-правовий статус Президента України.
Загальна характеристика інституту президента як Глави держави. Обумовленість статусу глави держави
формою правління. Особливості статусу Президента України. Становлення інституту Президента в Україні.
Порядок обрання Президента України. Призначення і проведення виборів Президента України. Чергові,
позачергові та повторні вибори Президента України. Реєстрація кандидатів у Президенти України. Встановлення
результатів виборів. Вступ на посаду Президента України.
Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Усунення його з поста в порядку
імпічменту.
Функції та повноваження Президента України щодо представництва держави всередині країни і в міжнародних
відносинах; призначення й оголошення виборів і референдумів; формування й функціонування органів державної
влади; законодавчої влади; вирішення кадрових питань тощо.
Акти (укази і розпорядження) Президента України. Нормативні Укази Президента України та їхня юридична
сила. Порядок вступу в силу указів і розпоряджень Президента України.
Офіс Президента України: організаційна структура, функції, повноваження.
Тема 13: Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні
Поняття виконавчої влади і система її органів.
Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, функції та
повноваження. Закон України «Про Кабінет Міністрів України». Процес призначення та повноваження Прем’єрміністра України. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним
статусом.
Місцеві органи державної виконавчої влади України. Місцева державна адміністрація: склад, порядок
формування, повноваження, акти. Голови місцевих державних адміністрацій: правовий статус, порядок призначення та
припинення повноважень. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Тема 14: Судова влада та прокуратура в Україні.
Конституційно-правовий статус і соціальне призначення органів судової влади. Судова система України.
Принципи її побудови та функціонування.
Конституційно-правові засади утворення й функціонування судів загальної юрисдикції. Окружні суди (суди І
інстанції). Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди.
Верховний Суд України: порядок формування, структура, компетенції та організація діяльності. Голова
Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України. Закон України «Про судоустрій та статус суддів».
Функції та повноваження судів загальної юрисдикції.
Правовий статус суддів.
Правовий статус Вищої ради правосуддя та її повноваження.
Адвокатура в Україні.
Поняття правового статусу прокуратури України. Закон України «Про прокуратуру». Система і структура
органів прокуратури. Принципи організації та порядок діяльності органів прокуратури. Генеральна прокуратура
України.
Функції і повноваження прокуратури. Акти органів прокуратури.
Тема 15: Конституційний Суд України.
Конституційний Суд України – орган конституційної юрисдикції в Україні. Закон України «Про
Конституційний Суд України».
Порядок формування і склад Конституційного Суду України. Вимоги до кандидатів на посаду судді
Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Гарантії його незалежності й
недоторканності.
Функції та повноваження Конституційного Суду України.
Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Форми звернення до
Конституційного Суду України. Поняття та суб’єкти конституційного подання. Конституційне звернення. Порядок
звернення до Конституційного Суду України.
Конституційна скарга: поняття, суб’єкти, вимоги, терміни.
Порядок розгляду справ Конституційним Судом. Акти Конституційного Суду та їх юридичне значення.
Тема 16: Територіальний устрій України
Поняття, принципи та форми територіального устрою. Поняття та форма територіального устрою України.
Ознаки України як унітарної держави.
Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. Особливості статусу міст
Києва та Севастополя.
Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим (далі АРК) у складі України. Законодавство, яке
регулює правовий статус АРК. Конституція АРК. Розподіл владних повноважень між Україною та АРК.
Порядок формування, функції та повноваження Верховної Ради АРК. Порядок формування, статус та
компетенції Ради Міністрів АРК.
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Забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.
Тема 17: Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в Україні
Поняття місцевого самоврядування. Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування.
Європейська Хартія місцевого самоврядування. Конституція України про місцеве самоврядування. Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Територіальна основа, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада як
єдине джерело і безпосередній носій місцевого самоврядування.
Представницькі органи місцевого самоврядування й порядок їх формування. Компетенція місцевих рад і
організація їхньої роботи. Акти місцевих рад. Голова місцевої ради: порядок обрання, повноваження, акти. Виконкоми
місцевих рад, їхній склад, повноваження і порядок формування.
Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування. Правові основи
взаємовідносин органів місцевого самоврядування з державними органами. Підлеглість органів місцевого
самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень.
Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів, службових та посадових осіб місцевого
самоврядування. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2. Програма з судових та правоохоронних органів України
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності в Україні.
Зміст теми:
Загальне поняття правоохоронної діяльності та правоохоронного органу в Україні. Основні напрямки
правоохоронної діяльності. Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють правоохоронну діяльність.
Тема 2. Конституційні принципи правосуддя. Загальна характеристика судової системи
Зміст теми:
Конституційні принципи правосуддя. Загальна характеристика принципів діяльності судової системи таких як:
здійснення правосуддя виключно судом; право громадян на судовий захист; незалежність суддів і народних засідателів і
підкорення їх лише закону; державна мова судочинства; відкритий розгляд справ у всіх судах; здійснення правосуддя на
засадах рівності громадян перед законом і судом; змагальність і рівноправність сторін; презумпція невинності;
забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.
Поділ влади – передумова виникнення і становлення судової влади. Природа і поняття судової влади. Судова
система побудована на принципах: простоти; доступності; ієрархічності, ступінчастості. Порядок формування судові
інстанції та ланки судової системи.
Змістовий модуль 2.
Тема 3. Засади організації судової влади. Судоустрій в Україні.
Зміст теми:
Судова влада та завдання суду. Система судоустрою та здійснення правосуддя в Україні. Організаційні основи
судоустрою. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України.
Тема 4. Суди загальної юрисдикції: кваліфікаційний рівень судді; дисциплінарна відповідальність судді
та звільнення судді з посади, припинення його повноважень.
Зміст теми:
Порядок формування складу судів загальної юрисдикції, їх повноваження та завдання. Вимоги до кандидатів на
посаду місцевого і рівного йому судів судді. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Кваліфікаційне
оцінювання суддів. Підготовка судді та його регулярне оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
Національна школа суддів України. Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади та припинення
його повноважень.
Тема 5. Суддівське самоврядування, забезпечення суддів та статус судді у відставці. Організаційне
забезпечення діяльності судів.
Зміст теми:
Загальні питання забезпечення діяльності судів. Державна судова адміністрація України. Апарат суду, служби
організаційного забезпечення роботи та охорони суду.
Тема 6. Вища рада правосуддя.
Зміст теми:
Статус, склад та структура Вищої ради правосуддя. Порядок обрання (призначення) на посади та статус членів
ВРП. Здійснення повноважень Вищою радою правосуддя, її органами та участь у формуванні суддівського корпусу.
Розгляд справ про порушення вимог щодо несумісності та дисциплінарне провадження щодо суддів. Звільнення судді з
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посади та надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом. Тимчасове відсторонення судді
від здійснення правосуддя та переведення суддів.
Тема 7. Конституційний Суд України
Зміст теми:
Поняття, етапи становлення і моделі конституційного судочинства. Порядок формування, склад і структура
Конституційного Суду України. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України. Повноваження судді
Конституційного Суду України. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України. Статус суддів
Конституційного Суду України. Компетенція та зміст діяльності Конституційного Суду. Організаційні форми
діяльності Конституційного Суду. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. Організація та діяльність
Конституційного Суду України.
Змістовий модуль 3.
Тема 8. Прокуратура України та правові основи її діяльності
Зміст теми:
Засади організації і діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Статус прокурора та
повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. Порядок зайняття посади прокурора,
дисциплінарна відповідальність прокурора та звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень
на посаді. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокурора. Організаційне забезпечення
діяльності прокуратури та здійснення органами прокуратури міжнародного співробітництва.
Тема 9. Адвокатура та нотаріат України
Зміст теми:
Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні. Суспільна роль адвокатури у правовій державі.
Принципи діяльності адвокатури. Види діяльності адвокатів. Права та обов’язки адвоката. Умови припинення
адвокатської діяльності.
Поняття нотаріату. Характеристика органів та посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії. Права й обов’язки
нотаріусів. Повноваження та організація роботи державних та приватних нотаріальних контор.
Тема 10. Органи внутрішніх справ України. Національна поліція. Національна гвардія України.
Зміст теми:
Поняття системи органів внутрішніх справ. МВС України. Національна поліція: загальні положення та
принципи її діяльності. Система поліції та статус поліцейських. Повноваження поліції та поліцейські заходи.
Добір на посаду поліцейського. Загальні засади проходження служби в поліції. Громадський контроль поліції.
Соціальний захист поліцейських, фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції. Національна гвардія України.
Тема 11. Служба безпеки України та зовнішня розвідка. Управління державної охорони.
Зміст теми:
Система і організація діяльності СБУ. Основні завдання, напрямки та принципи діяльності СБУ. Служба
зовнішньої розвідки України. Поняття та правовий статус Управління державної охорони. Завдання УДО по
забезпеченню охорони органів державної влади, посадових осіб та об’єктів. Функції Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації.
Тема 12. Державна прикордонна служба. Військова служба правопорядку в Збройних Силах України.
Зміст теми:
Правовий статус Державної прикордонної служби України, її підпорядкованість. Система, завдання та основні
функції ДПСУ. Правова основа діяльності Військової служби правопорядку в Збройних силах України, її основні
завдання. Організаційна структура ВСП в ЗСУ, її підпорядкованість.
Тема 13. Державна фіскальна служба України. Фінансова поліція Мінфіну України.
Зміст теми:
Правова основа діяльності податкової служби. Система, завдання та функції органів податкової служби.
Правова основа діяльності та завдання митної служби. Система митної служби, її територіальні органи. Фінансова
поліція.
Тема 14. Органи юстиції України.
Зміст теми:
Система та завдання органів юстиції. Міністерство юстиції України, його функції та повноваження.
Територіальні органи юстиції. Державна служба з питань захисту персональних даних.
Тема 15. Поняття окремих правозахисних органів України.
Зміст теми:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та підстави для звернення до Європейського суду з
прав людини. Антимонопольний комітет України. Державна фінансова інспекція України. Органи і служби у справах
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дітей та спеціальні установи для дітей. Міжнародне співробітництво правоохоронних та правозахисних органів
України.

2.3. Програма з адміністративної відповідальності
Тема 1: Поняття, підстави та зміст адміністративної відповідальності.
Зміст теми:
Загальна характеристика юридичної відповідальності як складової державного примусу. Види юридичної
відповідальності. Поняття, ознаки та характеристика адміністративної відповідальності. Підстави настання
адміністративної відповідальності. Обставини які виключають адміністративну відповідальність, звільняють від її
настання, пом’якшують або ж обтяжують її настання. Суб’єкти, що притягуються до адміністративної відповідальності
та їх характеристика.
Тема 2 Поняття адміністративного правопорушення
Зміст теми:
Розуміння сутності адміністративного проступку. Характерні ознаки адміністративного проступку. Суспільна
небезпечність і шкідливість адміністративного проступку. Співвідношення адміністративного проступку і злочину.
Тема 3. Склад адміністративного проступку та його види. Структура складу адміністративного
проступку
Зміст теми:
Поняття складу адміністративного проступку. Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу
адміністративного проступку.
Структура складу адміністративного проступку: об’єкт складу адміністративного проступку; об’єктивна
сторона складу адміністративного проступку; суб’єкт складу адміністративного проступку; суб’єктивна сторона складу
адміністративного проступку.
Тема 4. Адміністративне стягнення та загальні правила їх накладення
Зміст теми:
Поняття, мета адміністративного стягнення та види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що
застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Загальні правила накладення
стягнення за адміністративне правопорушення.
Тема 5 Поняття, принципи та завдання адміністративноделіктного провадження.
Зміст теми:
Поняття та завдання адміністративно-деліктного провадження. Принципи адміністратитративно- деліктного
провадження. Загальна характеристика заходів адміністративно-деліктного провадження.
Система суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.
Тема 6 Стадії адміністративно-деліктного провадження
Зміст теми:
Поняття стадії адміністративно-деліктного провадження. Порушення справи. Адміністративне розслідування.
Докази і доказування. Види та оцінка доказів. Розгляд справи та суб’єкти , які розглядають справи про адміністративні
правопорушення. Винесення постанови та види постанов. Перегляд та оскарження постанов.
Тема 7. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Зміст теми:
Система і види органів /посадових осіб/, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення: адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських та міських рад, районні (міські суди),
органи внутрішніх справ та органи державних інспекцій. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення та їх правомочність.
Тема 8. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність та корупційні правопорушення.
Зміст теми:
Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на
власність. Склад правопорушення, що посягає на власність. Особи, які мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення, що посягають на власність та стягнення, які накладаються за такі правопорушення.
Відповідальність за корупційні правопорушення.
Тема 9. Юридична характеристика та склад адміністративних правопорушень, які посягають на
громадський порядок та громадську безпеку.
Зміст теми:
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Поняття громадського порядку та громадської безпеки їх значення для суспільства. Загальна характеристика
поняття, юридичний склад правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Класифікація
правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку та відмінність від інших споріднених
правопорушень.
Тема 10. Юридична характеристика та склади адміністративних правопорушень, які посягають на
встановлений порядок управління.
Зміст теми:
Поняття встановлений порядок управління, його значення для держави та громадян. Загальна характеристика
поняття, юридичний склад правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Класифікація
правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління.

2.3. Програма з криміналістики
Змістовий модуль 1. (Загальна частина)
Тема 1. Предмет, завдання, система та методи криміналістики. Становлення, розвиток і сучасний стан
криміналістики в Україні.
Зміст теми:
Предмет, завдання, система та методи криміналістики. Зв'язок криміналістики з юридичними та іншими
науками. Становлення, сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
Тема 2. Криміналістична ідентифікація. Вчення про механізм учинення злочину та засоби вчинення
злочину (криміналістична механоскопія).
Зміст теми:
Поняття про ідентифікаційні ознаки і властивості. Об’єкти та види криміналістичної ідентифікації. Поняття і
механізм злочинної діяльності, її структура та елементи. Засоби вчинення злочинів та їх класифікація. Механізм
утворення і види слідів знарядь вчинення злочину та методика їх ідентифікаційного дослідження.
Тема 3. Технічні засоби збирання криміналістичної інформації під час проведення досудового слідства.
Зміст теми:
Предмет, завдання та класифікація засобів криміналістичної техніки. Технічне забезпечення слідчого, органів
дізнання (оперативна техніка) та суду. Криміналістична профілактика злочинів. Поняття техніко-криміналістичних
методів. Методи польової та лабораторної криміналістики.
Тема 4. Криміналістичне слідознавство. Сліди людини.
Зміст теми:
Поняття слідів злочину, їх властивостей та класифікація слідів злочину в криміналістиці. Ознаки і властивості
людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину. Збирання і використання джерел інформації зовнішності
людини для її розшуку й ідентифікації.
Тема 5. Сліди рук і ніг (дактилоскопія). Вчення про сліди навичок письма та сліди запаху людини.
Зміст теми:
Механізм утворення слідів рук і ніг, їх класифікація та фіксація. Поняття криміналістичного дослідження
письма та його ідентифікаційні ознаки. Поняття, види і властивості слідів запаху.
Тема 6. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика).
Зміст теми:
Поняття і предмет дослідження судової балістики. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація. Сліди
вогнепальної зброї, механізм їх утворення та прийоми їх використання для розшуку ідентифікації зброї.
Тема 7. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення. Сліди
фізичних явищ, сильнодіючих і отруйних речовин.
Зміст теми:
Транспортні засоби та їх сліди. Поняття, види, механізм утворення і використання слідів сильнодіючих і
отруйних речовин, застосовуваних як засоби вчинення злочинів.
Змістовий модуль 2. (Особлива частина)
Тема 8. Основи та засоби криміналістичної тактики.
Зміст теми:
Предмет, система, завдання та принципи криміналістичної тактики. Методи криміналістичної тактики. Слідча
ситуація, тактична операція, комбінація і тактичне рішення.
Тема 9. Поняття, призначення і провадження судової експертизи. Вчення про спосіб вчинення злочину.
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Зміст теми:
Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві. Клас
криміналістичних і технічних експертиз та система експертних державних установ України. Поняття способу вчинення
злочину, його структура та використання даних про способи вчинення злочинів.
Тема 10. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів. Методика
розслідування окремих видів злочинів.
Зміст теми:
Поняття і значення кримінальної реєстрації. Види криміналістичних обліків. Сутність основи криміналістичної
класифікації та характеристики злочинів. Методика розслідування окремих видів злочинів. Використання засобів
масової інформації в боротьбі зі злочинністю.

2.3. Програма з кримінального процесу
Змістовий модуль 1.
Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу
Зміст теми:
Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Історичні форми
кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та
значення. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій. Поняття та сутність кримінальних процесуальних
правовідносин. Кримінальні процесуальні гарантії: поняття та система. Поняття та види кримінальних процесуальних
актів.
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
Зміст теми:
Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. Поняття, види та структура
кримінальних процесуальних норм. Джерела кримінального процесуального права України. Кримінальне процесуальне
право в системі інших галузей права. Кримінальне процесуальне законодавство та його система. Дія кримінального
процесуального закону в просторі. Дія кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального процесуального
закону за колом осіб. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.
Тема 3. Засади кримінального процесу
Зміст теми:
Поняття, значення та система засад кримінального провадження. Верховенство права та законність у
кримінальному процесі. Рівність перед законом і судом та повага до людської гідності під час кримінального
провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на свободу і особисту недоторканність та недоторканності
права власності. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне
життя у кримінальному провадженні. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як засада кримінального
провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі. Засада
забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Зміст засади диспозитивності у
кримінальному процесі. Засада гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними
засобами. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Засада мови, якою здійснюється
кримінальне провадження. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від
самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у кримінальному процесі. Зміст і значення
засади забезпечення права на захист. Публічність як засада кримінального провадження. Заборона двічі притягувати до
кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу
Зміст теми:
Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, сторони кримінального провадження. Суд
(суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. Слідчий суддя та його повноваження у
кримінальному процесі. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу
досудового розслідування та їх повноваження. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження.
Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений їх процесуальне становище. Захисник у кримінальному
процесі, його права та обов’язки. Обов’язкова участь захисника. Потерпілий та його представник у кримінальному
процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників у
кримінальному проваджені. Законний представник у кримінальному провадженні. Представник юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження, як учасник кримінального процесу. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання
та його процесуальний статус. Свідок у кримінальному процесі, його права, обов’язки та відповідальність. Особи, які не
можуть бути допитані як свідки. Перекладач, заявник та понятий як учасники кримінального провадження. Експерт і
спеціаліст у кримінальному процесі. Їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. Представник

10

персоналу органу пробації та його повноваження. Секретар судового засідання та судовий розпорядник у
кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження.
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі
Зміст теми:
Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. Докази та їх процесуальні джерела:
поняття та класифікація. Юридичні властивості доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального
процесуального доказування. Суб`єкти доказування у кримінальному процесі. Обов’язок доказування. Збирання доказів
у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. Перевірка
доказів. Способи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів. Критерії оцінки доказів. Внутрішнє
переконання в механізмі оцінки доказів. Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.
Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. Речові докази: поняття та види. Документи як
джерела доказів. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному провадженні.
Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.
Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні
Зміст теми:
Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні. Порядок обчислення,
продовження та поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика окремих
видів процесуальних витрат. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному
провадженні. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок
пред’явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
Зміст теми:
Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття та
види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. Зміна чи
скасування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній
арешт: підстави та порядок застосування. Тримання під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання
особи під вартою. Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та привід у
кримінальному процесі. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального
провадження. Відсторонення від посади у кримінальному процесі. Тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя. Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального провадження. Тимчасове вилучення та
арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.
Змістовий модуль 2.
Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу (І)
Тема 8. Загальні положення досудового розслідування
Зміст теми:
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування. Дізнання і
досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості
розслідування кримінальних проступків. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних
правопорушень. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та
місце провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд
клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до
його завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-технічних
засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою та слідчооперативною групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення
прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів досудового розслідування.
Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій
Зміст теми:
Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні
процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення.
Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види.
Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників
кримінального судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та
його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку.
Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення
окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її
проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів
освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі
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(розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів
негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в
інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.
Тема10. Повідомлення про підозру
Зміст теми:
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Етапи
повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок
повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру.
Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Тема 11. Зупинення досудового розслідування
Зміст теми:
Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та процесуальний порядок зупинення
досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового
розслідування.
Тема 12. Закінчення досудового розслідування
Зміст теми:
Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування.
Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок
звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної
відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до
обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його
зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів
кримінального провадження.
Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування
Зміст теми:
Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. Особливості досудового розслідування
кримінальних проступків. Загальні положення спеціального досудового розслідування. Процесуальний порядок
провадження спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.
Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
Зміст теми:
Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час
досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення
або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час
досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.
Порядок оскарження ухвал слідчого судді. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи
бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності
прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за результатами
розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
Змістовий модуль 3.
Розділ 3. Особлива частина кримінального процесу (ІІ)
Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження
Зміст теми:
Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ
з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого
судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового
провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за
результатами підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний
порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного
характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового
розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Тема 16. Судовий розгляд
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Зміст теми:
Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи.
Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому
розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання,
зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового
розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду,
їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства.
Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів.
Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення.
Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види
вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому
засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового
рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання.
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.
Провадження в суді присяжних. Спеціальне судове провадження.
Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції
Зміст теми:
Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і завдання перевірки
судових рішень в апеляційному порядку. 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. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття
апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова
відкриття провадження. Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на
апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного
провадження. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне провадження.
Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали суду
судом апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.
Неповнота судового розгляду. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального
провадження. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Неправильне застосування закону
України про кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості
кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої
інстанції. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом апеляційної
інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Вирок, ухвала про
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції. Недопустимість
погіршення правового становища обвинуваченого. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів
кримінального провадження.
Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції
Зміст теми:
Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені
в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного
провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок
касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для
скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Підстави
для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним
Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення
Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом
України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним Судом
України. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.
Тема 19. Провадження за ново виявленими обставинами
Зміст теми:
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Характеристика
нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду
судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими
обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види судових рішень за
наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Тема 20. Виконання судових рішень.
Зміст теми:
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили.
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Види судових рішень та їх характеристика. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Обов`язковість рішень
суду. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у
кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.
Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний порядок
розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування
кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш
м’яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у
слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття
судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.
Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Зміст теми:
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Законодавство, що регулює
міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у
кримінальному провадженні. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст та форма запиту
про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту іноземного компетентного
органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на
території України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної
держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Створення і
діяльність спільних слідчих груп. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок
підготовки документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Межі кримінальної відповідальності
виданої особи. Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила
кримінальне правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення екстрадиційної перевірки.
Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і
умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Порядок кримінального провадження, що
перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої
держави. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Визнання та
виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів
іноземних держав. Виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд судом питання про приведення вироку суду
іноземної держави у відповідність із законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для
відбування покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.
Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження
Зміст теми:
Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод,
їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний
порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного
обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок
кримінального провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх
затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають
встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо
неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх
підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів
виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку
кримінальної відповідальності. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових
заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових
заходів медичного характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування
примусових заходів медичного характеру. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають
встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості кримінального
провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час
кримінального провадження. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських
установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з
розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення
досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв,
консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
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3. Критерії оцінювання

«Склав»

Оцінка

Кількі
Характеристики відповіді
сть
балів Абітурієнт:

виявляє повні, глибокі теоретичні знання;
200
всебічно і ґрунтовно аналізує нормативно-правову базу;
180

досконало розуміє сутність сучасних політико-правових процесів;

самостійно і критично оцінює факти, явища, вільно висловлює власні думки;

точно і повно посилається на чинне законодавство;

виявляє творчі здібності, вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію,

правильно використовує юридичну термінологію;

наводить достатню кількість прикладів з юридичної практики;

робить правильні висновки, добирає переконливі аргументи;

чітко, ясно і послідовно відповідає на поставлені питання;

в цілому відповідь є повною, завершеною, логічно обґрунтованою.
Абітурієнт:

володіє теоретичними знаннями вище середнього рівня, але допускає незначні помилки;
179
аналізує нормативно-правову базу;
164

розуміє сутність сучасних політико-правових процесів;

самостійно оцінює факти, явища, вільно висловлює власні думки;

точно посилається на чинне законодавство;

вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію (при цьому відповідь
може бути не зовсім цілісною і послідовною, містить незначні помилки);

у цілому правильно використовує юридичну термінологію;

наводить в цілому достатню кількість прикладів з юридичної практики;

робить у цілому правильні висновки, наводить достатні аргументи;

досить чітко відповідає на поставлені питання;

відповідь абітурієнта переважно є повною, завершеною, логічно обґрунтованою.

163148

147128

Абітурієнт:

репродуктивно відтворює значну частину навчального матеріалу;

аналізує нормативно-правову базу на середньому рівні, проте допускає правові помилки
при її тлумаченні;

розуміє сутність сучасних політико-правових процесів;

самостійно оцінює факти, явища, вільно висловлює власні думки;

посилається на чинне законодавство;

виявляє здібності до порівняння, узагальнення, систематизації основних теоретичних
положень (при цьому відповідь є недостатньо цілісною і послідовною, містить помилки);

використовує юридичну термінологію, допускаючи неточності у її формулюванні;

не завжди може вірно зробити висновок, добрати переконливі аргументи та приклади з
юридичної практики;

не досить чітко відповідає на поставлені питання;

відповідь абітурієнта в цілому є змістовною і правильною, з певною кількістю значних
помилок.
Абітурієнт:

володіє навчальним матеріалом на базовому рівні;

репродуктивно відтворює частину теоретичного матеріалу;

на рівні середніх стандартів аналізує нормативно-правову базу, проте допускає суттєві
правові помилки при її трактуванні;

слабко розуміє сутність сучасних політико-правових процесів;

вміє на елементарному рівні аналізувати, робити узагальнення, порівняння, висновки;

на посередньому рівні посилається на чинне законодавство;

виявляє слабкі знання юридичної термінології, допускає суттєві неточності у
формулюваннях;

не завжди може вірно зробити висновок, добрати переконливі аргументи та приклади з
юридичної практики;

слабо відповідає на поставлені питання;

відповідь абітурієнта в цілому є задовільною, з певними недоліків.
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«Не склав»

Оцінка

Кількі
Характеристики відповіді
сть
балів Абітурієнт:

володіє навчальним матеріалом на початковому рівні;
129
репродуктивно відтворює незначну частину теоретичного матеріалу;
100

на елементарному рівні, із суттєвими помилками аналізує нормативно-правову базу,

має недостатні уявлення про сутність сучасних політико-правових процесів;

вміє на елементарному рівні аналізувати, робити узагальнення, порівняння, висновки;

на поверховому рівні посилається на чинне законодавство;

виявляє слабкі знання юридичної термінології, допускає суттєві неточності у
формулюваннях;

не здатен навести приклади з юридичної практики;

слабо відповідає на поставлені питання;

відповідь в цілому відповідає мінімальним критеріям.
Абітурієнт:

не володіє базовими знаннями екзаменаційних дисциплін;
0-99

нездатний елементарно розпізнавати і відтворювати теоретичний матеріал;

не здатен проаналізувати нормативно-правову базу,

не має уявлень про сутність сучасних політико-правових процесів;

не володіє поняттєво-термінологічним апаратом правознавчих дисциплін;

відповідь має уривчастий та безсистемний характер;

не здатен поєднувати загальнотеоретичні положення з діючою юридичною практикою;

відповідь в цілому відзначається низьким рівнем компетентності, відсутня здатність
викласти матеріал на елементарному рівні.
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