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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державний іспит передбачає атестацію майбутніх бакалаврів з напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство».
Програма державного іспиту для напряму підготовки «Право»
розроблена екзаменаційною комісією на основі освітньо-професійної
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і є основною для
підготовки екзаменаційних білетів.
Програма державного іспиту передбачає визначення рівня підготовки
студентів з наведених дисциплін:
- «Адміністративне право».
- «Адміністративне судочинство».
- «Кримінальне право».
- «Кримінальний процес».
Державний іспит проводиться у письмовій формі.
Білет державного іспиту містить 4 питання за програмою державного
іспиту.
Перевірку відповідей на запитання білету проводять члени
екзаменаційної комісії, призначені за наказом ректора.
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1. ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТВИНЕ ПРАВО»
Тема 1. Предмет, метод, принципи та система адміністративного
права
Зміст і призначення адміністративного права. Суспільні відносини, що
регулюються адміністративним правом. Метод адміністративно-правового
регулювання. Адміністративне право у правовій системі України. Система
адміністративного права. Джерела адміністративного права. Публічне
управління.
Тема 2. Адміністративно-правові норми та їх реалізація
Поняття і структура адміністративно-правових норм. Критерії
класифікації адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративноправових норм.
Тема 3. Адміністративно-правові відносини
Поняття адміністративно – правових відносин та їх структура. Основні
риси
адміністративно-правових
відносин.
Юридичні
факти
в
адміністративному праві. Види адміністративно-правових відносин. Зміст і
різновиди відносин між органами виконавчої влади
Тема 4. Суб'єкти адміністративного права.
Поняття суб'єкта адміністративного права і його правовий статус. Види
суб'єктів адміністративного права. Поняття і правовий статус органа
виконавчої влади. Принципи побудови системи органів виконавчої влади.
Види органів виконавчої влади. Повноваження Президента України у сфері
виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої
влади України. Місцеві державні адміністрації. Адміністративно-правовий
статус громадян як суб'єктів адміністративного права. Адміністративноправовий статус іноземних громадян; осіб без громадянства.
Тема 5. Державна служба
Поняття державної служби. Види державної служби. Принципи
державної служби. Поняття і види державних службовців. Основи
адміністративно-правового статусу службовців органів державного
управління. Адміністративно-правове регулювання проходження державної
служби. Дисциплінарна відповідальність службовців. Підстави і порядок
припинення державної служби.
Тема 6. Функції, повноваження та компетенція органів виконавчої
влади. Діяльність органів виконавчої влади є об’єктом впливу
адміністративно – правових норм. Основними елементами змісту
управлінської діяльності є цілі та завдання, функції, методи. Форма це спосіб
зовнішнього виразу змісту діяльності органів виконавчої влади. Функції –
відносно самостійні та якісно однорідні складові діяльності цих органів.
Тема 7. Форми та методи діяльності органів виконавчої влади
Форми діяльності органів виконавчої влади як способи зовнішнього
вираження їх діяльності. Класифікація форм на правові і неправові.
Основними не правовими формами визнаються різноманітні організаційні
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дії. До правових форм відносяться видання правових актів управління;
укладення адміністративних договорів, вчинення інших юридично значимих
дій. Види правових актів управління, порядок прийняття та чинність.
Поняття та види методів державного управління
Тема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
Законність розглядається як неухильне виконання законів та інших
правових актів. Закони мають відповідати об’єктивним суспільним
закономірностям, вимогам забезпечення прав і свобод людини. Дисципліна
передбачає певні вимоги до поведінки суб’єктів. Виділяють загальні і
спеціальні гарантії законності. Система засобів забезпечення законності
включає контроль, способи реагування на звернення громадян, судовий
захист, притягнення до різних видів юридичної відповідальності. Звернення
громадян як засіб забезпечення законності у сфері публічної влади.
Тема 9. Контроль як спосіб забезпечення законності у сфері
публічної адміністрації. Поняття контролю. Державний контроль у сфері
виконавчої влади. Види державного контролю та їх характеристика. Правові
засади здійснення державного контролю у сфері виконавчої влади. Форми та
методи здійснення державного контролю. Громадський контроль за
діяльністю органів публічної влади.
Орієнтовані питання для державного іспиту
1. Поняття та ознаки публічного управління.
2. Поняття і види джерел адміністративного права. Систематизація
адміністративного законодавства.
3. Поняття і принципи державного управління.
4. Поняття та предмет адміністративного права.
5. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання.
6. Поняття і структура норм адміністративного права.
7. Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм.
8. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.
9. Види адміністративно-правових відносин.
10.Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного права.
11.Громадяни як суб’єкти адміністративного права.
12.Іноземці як суб’єкти адміністративного права.
13.Поняття і види органів виконавчої влади.
14.Система та основні засади побудови органів виконавчої влади.
15.Президент України як суб’єкт адміністративно-правових відносин.
16.Методи адміністративного права.
17.Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративно-правових
відносин.
18.Система центральних органів виконавчої влади.
19.Місцеві органи виконавчої влади.
20.Поняття та принципи державної служби.
21.Система адміністративного права: поняття і зміст.
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22.Державний службовець. Види державних службовців.
23.Стадії проходження державної служби.
24.Порядок проведення конкурсу на заміщення посади державного
службовця.
25.Соціальне забезпечення та дисциплінарна відповідальність державних
службовців.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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2. ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»
Тема 1 Адміністративне судочинство як форма здійснення
правосуддя.
Поняття і головні риси адміністративного судочинства. Завдання
адміністративного судочинства. Право на звернення до адміністративного
суду і способи судового захисту. Форми адміністративного судочинства.
Тема 2. Принципи адміністративного судочинства.
Принципи адміністративного судочинства: поняття й види.
Верховенство права в адміністративному судочинстві. Рівність усіх
учасників судового процесу перед законом і судом. Гласність судового
процесу. Відкритість інформації щодо адміністративної справи. Офіційне
з’ясування всіх обставин у справі як спеціальний принцип адміністративного
судочинства. Змістове наповнення в адміністративному судочинстві
принципу змагальності. Змістове наповнення в адміністративному
судочинстві принципу диспозитивності. Обов’язковість судового рішення.
Забезпечення права на апеляційний перегляд адміністративної справи.
Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення в
адміністративній
справі.
Розумність
строків
розгляду
справи
адміністративним судом. Неприпустимість зловживання процесуальними
правами. Відшкодування судових витрат осіб, на користь яких ухвалене
судове рішення в адміністративній справі.
Тема 3. Адміністративна юрисдикція.
Поняття «адміністративна юрисдикція». Справи, на які поширюється
юрисдикція адміністративних судів. Справи, на які не поширюється
юрисдикція адміністративних судів. Розмежування предметної юрисдикції
адміністративних судів. Правила розгляду адміністративним судом кількох
пов’язаних між собою вимог. Правила інстанційної юрисдикції. Правила
територіальної
юрисдикції
(підсудності).
Виключна
підсудність
адміністративних справ.
Тема 4. Суб’єкти адміністративного судочинства.
Суд як суб’єкт адміністративного судочинства, визначення його
складу. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово.
Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів. Незмінність
складу суду. Підстави відводу (самовідводу) судді. Учасники
адміністративної справи, їх права й обов’язки. Дії, що визнаються
зловживанням процесуальними правами, і наслідки їх вчинення. Сторони в
адміністративній справі, їх процесуальні права й обов’язки. Суб’єкт владних
повноважень як сторона в адміністративній справі. Треті особи в
адміністративному
судочинстві.
Процесуальне
правонаступництво.
Представництво в суді. Участь в адміністративній справі органів і осіб, яким
надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб. Інші учасники
судового процесу.
Тема 5. Докази та доказування.
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Поняття «докази», їх види. Належність, допустимість, достовірність і
достатність доказів. Забезпечення доказів: підстави, порядок, способи.
Витребування доказів. Предмет й обов’язок доказування в адміністративному
судочинстві. Підстави звільнення від доказування.
Тема 6. Строки в адміністративному судочинстві.
Поняття й види строків в адміністративному судочинстві. Строк звернення
до адміністративного суду і наслідки його пропущення. Процесуальні строки
в адміністративному судочинстві, їх розумність.
Тема 7. Судові витрати.
Види судових витрат. Судовий збір. Види витрат, пов’язаних із
розглядом справи. Розподіл судових витрат. Рішення щодо судових витрат.
Тема 8. Заходи процесуального примусу.
Види заходів процесуального примусу. Підстави і порядок застосування
заходів процесуального примусу.
Тема 9. Забезпечення позову.
Підстави і види забезпечення позову. Заява про забезпечення позову: зміст,
форма, порядок подання і розгляду. Скасування заходів забезпечення позову.
Тема 10. Провадження в суді І інстанції.
Загальне позовне провадження. Спрощене позовне провадження.
Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних
справ.
Тема 11. Апеляційне провадження.
Право на апеляційний перегляд адміністративної справи. Загальна
характеристика апеляційного провадження. Порядок розгляду справи судом
апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції щодо
прийняття рішення за наслідками розгляду апеляційної скарги.
Тема 12. Касаційне провадження.
Право на касаційне оскарження судового рішення в адміністративній справі.
Загальна характеристика касаційного провадження. Порядок розгляду справи
судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції щодо
прийняття рішення за наслідками розгляду касаційної скарги.
Тема 13. Провадження у зв’язку з нововиявленими або
виключними обставинами.
Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними
обставинами. Провадження за нововиявленими або виключними
обставинами: загальна характеристика. Судові рішення за наслідками
провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
Тема 14. Виконання судових рішень.
Обов’язковість судових рішень. Судові рішення в адміністративних справах,
які виконуються негайно. Порядок виконання судових рішень в
адміністративних справах. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи
встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Поворот

9

виконання судових рішень в адміністративних справах. Судовий контроль за
виконанням судових рішень в адміністративних справах.
Орієнтовані питання для державного іспиту
1. Поняття та суть адміністративної юстиції.
2. Поняття та суть адміністративного судочинства.
3. Поняття та підходи до визначення поняття «адміністративний процес».
4. Структура адміністративного процесу.
5. Принципи адміністративного судочинства.
6. Предмет адміністративної юрисдикції.
7. Підсудність адміністративних справ.
8. Загальна характеристика учасників адміністративного судочинства.
9. Сторони в адміністративному судочинстві.
10.Заміна неналежної сторони.
11.Поняття та види третіх осіб.
12.Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства.
13.Поняття
та
особливості
адміністративно-процесуального
представництва.
14.Поняття та види доказів в адміністративному судочинстві.
15.Предмет доказування в адміністративному судочинстві.
16.Засоби доказування в адміністративному судочинстві.
17.Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві.
18.Допустимість та належність доказів.
19.Особливості доказування в адміністративному процесі.
20.Судові витрати.
21.Строки в адміністративному судочинстві.
22.Поняття та елементи адміністративного позову.
23.Вимоги до позовної заяви.
24.Характеристика стадії підготовчого провадження при розгляді справи
судом першої інстанції.
25.Судовий розгляд адміністративної справи як стадія розгляду справи
судом першої інстанції.
Список рекомендованої літератури
1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в
Україні: посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. М.
Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.; за заг. ред. Н. Б.
Писаренко. Харків: Право, 2019. 190 с.
2. Писаренко Н. Б. Засади адміністративного судочинства (сучасний
український контекст): монографія. Харків: Право, 2019. 248 с.
3. Адміністративне судочинство: навч. посібник / І. М. Балакарєва, І. В.
Бойко, Я. С. Зелінська та ін.; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків:
Право, 2016. 312 с.
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3. ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»
Тема 1. Поняття і система Загальної частини кримінального права.
Наука кримінального права
Поняття кримінального права. Загальна характеристика Кримінального
кодексу України. Завдання, функції та принципи кримінального права.
Система кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права.
Наука кримінального права.
Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави
Поняття кримінальної відповідальності. Реалізація кримінальної
відповідальності у трьох формах. Підстави кримінальної відповідальності.
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про
кримінальну відповідальність у часі. Стадії процесу набрання законом
чинності.
Тема 4. Поняття злочину
Поняття злочину та його ознаки. Значення ч.2 ст. 11 КК України для
поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.
Класифікація злочинів.
Тема 5. Склад злочину
Поняття і значення складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину.
Види складу злочину. Кваліфікація злочинів. Об’єкт злочину. Об’єктивна
сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину.
Тема 6. Стадії злочину
Поняття і види стадій злочину. Закінчений злочин. Незакінчений
злочин і його види. Готування до злочину. Замах на злочин. Кримінальна
відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах
на злочин). Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки,
мотиви добровільної відмови від доведення злочину до кінця, стадії вчинення
злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину.
Тема 7. Співучасть у злочині
Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті. Види
співучасників (виконавець, організатор, підбурювач, пособник). Форми
співучасті (поняття, ознаки, проста співучасть, вчинення злочину групою
осіб без попередньої змови, складна співучасть з розподілом ролей, вчинення
злочину групою осіб за попередньою змовою, вчинення злочину
організованою групою, вчинення злочину злочинною організацією).
Тема 8. Повторність, сукупність і рецидив злочину
Множинність злочинів. Одиничний злочин як складовий елемент
множинності злочинів. Сукупність злочинів: ознаки. Види сукупності
злочинів. Рецидив злочинів: поняття, види рецидиву.
Тема 9. Обставини, що виключають злочинність діяння
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Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння:
необхідна оборона: поняття, право на необхідну оборону (два елементи).
Ознаки необхідної оборони. Особа, яка підлягає затриманню. Крайня
необхідність.
Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 11. Поняття, мета покарання, система та види покарань
Поняття покарання. Сім ознак покарання. Мета покарання: поняття,
мета, мета спеціального попередження. Розподіл покарань на три групи.
Характеристика видів основних і додаткових покарань, покарань, що можуть
призначатися і як основні, і як додаткові.
Тема 12. Звільнення від покарання та його відбування
Поняття звільнення від покарання та його види. Амністія і
помилування.
Тема 13. Судимість
Поняття судимості: мета і підстави. Погашення судимості: поняття і
підстави. Зняття судимості: поняття і умови.
Тема 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування
Поняття примусових заходів медичного характеру, підстави
застосування, перелік примусових заходів. Надання амбулаторної
психіатричної допомоги в примусовому порядку. Примусове лікування.
Тема 15. Особливості кримінальної відповідальності і покарання
неповнолітніх
Суб’єкт злочину, особливості кримінальної відповідальності і
покарання неповнолітніх за розділом ХV КК. Особливості звільнення
неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Звільнення від
кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів
виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Види покарань,
які застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення.
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.
Погашення і зняття судимості.
Тема 16. Основні питання загальної частини кримінального права
окремих іноземних держав.
Кримінальне право Франції та Німеччини. Кримінальне право Англії та
США.
Тема 17. Поняття та система Особливої частини кримінального
права. Наукові основи кваліфікації злочинів
Поняття та система особливої частини кримінального права. Зв’язок і
єдність норм Загальної і Особливої частини кримінального права. Особлива
частина КК.
Тема 18. Злочини проти основ національної безпеки України
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Поняття злочинів проти основ національної безпеки України. Види
злочинів проти національної безпеки України та їх кримінально-правова
характеристика.
Тема 19. Злочини проти життя та здоров‘я особи
Злочини проти життя та їх кримінально-правова характеристика.
Тема 20. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Безпосередній об’єкт злочинів, передбачених третім розділом
Особливої частини КК (воля, честь, гідність особи). Кримінально-правова
характеристика цих злочинів.
Тема 21. Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Поняття і види злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, їх
кримінально-правова характеристика.
Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної
таємниці або конфіденційності інформації.
Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону.
Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил
України, що забезпечує її обороноздатність.
Тема 22. Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян.
Злочини у сфері використання державної символів.
Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та
об’єднань громадян.
Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних
органів, членів громадських формувань.
Злочини у сфері використання документів і засобів отримання
інформації.
Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об’єднань
громадян.
Тема 23. Злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, їх кримінальноправова характеристика.
Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
Тема 24. Злочини у сфері службової діяльності
Поняття злочинів у сфері службової діяльності та її кримінальноправова характеристика.
Види злочинів у сфері службової діяльності.
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Тема 25. Злочини проти правосуддя
Види злочинів проти правосуддя та її кримінально-правова
характеристика.
Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів
досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду.
Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно
суддів, засідателів та інших учасників судочинства.
Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та
істинних висновків у справі.
Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення)
призначеного ним покарання.
Тема 26. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини)
Поняття і види військових злочинів та їх кримінально-правова
характеристика.
Злочини проти порядку підлеглості і військової честі.
Злочини проти порядку проходження військової служби
Злочини проти порядку користування військовим майном і його
зберігання.
Злочини проти порядку використання військової техніки.
Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших
спеціальних служб.
Злочини проти встановленого порядку збереження військової таємниці.
Військові службові злочини.
Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних
дій.
Злочини проти законів і звичаїв війни.
Тема 27. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку, їх кримінально-правова характеристика.
Злочини пороти миру.
Злочини проти безпеки людства.
Злочини проти міжнародного правопорядку.
Тема 28. Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи.
Об’єкт статевих злочинів або статевої недоторканості та їх
кримінально-правова характеристика.
Тема 29. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина
Поняття і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина та їх кримінально-правова
характеристика.
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Тема 30. Злочини проти власності
Поняття і види злочинів проти власності. Кримінально-правова
характеристика цих злочинів. Система злочинів проти власності : корисливі,
некорисливі.
Тема 31. Злочини у сфері господарської діяльності
Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності, їх
кримінально-правова характеристика. Злочини у сфері кредитно-фінансової,
банківської і бюджетної систем України.
Тема 32. Злочини проти довкілля
Поняття і види злочинів проти довкілля. Родовий і безпосередній
об’єкт суспільних відносин цих злочинів. Кримінально-правова
характеристика. Злочини проти екологічної безпеки.
Тема 33. Злочини проти громадської безпеки
Поняття і види злочинів проти громадської безпеки та кримінальноправа характеристика цих злочинів. Розподіл їх на три групи злочинів.
Тема 34. Злочини проти безпеки виробництва
Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва, їх кримінальноправова характеристика.
Тема 35. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Поняття та система транспортних злочинів і їх кримінально-правова
характеристика. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації
залізничного, водного чи повітряного транспорту. Злочини, що посягають на
безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту.
Тема 36. Злочини проти громадського порядку та моральності
Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку
та моральності, їх кримінально-правова характеристика.
Тема 37. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я
населення
Поняття і види злочинів проти здоров’я населення та їх кримінальноправова характеристика. Злочини, пов’язані з незаконним обігом
наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я
населення.
Тема 38. Злочини проти правосуддя
Види злочинів проти правосуддя та їх кримінально-правова
характеристика. Злочини, які посягають на конституційні принципи
діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду.

1.
2.
3.
4.
5.

Орієнтовані питання для державного іспиту
Наукові основи кваліфікації злочинів.
Поняття та ознаки злочину.
Поняття і види злочинів проти національної безпеки України.
Поняття вбивства та його види.
Поняття та елементи складу злочину.
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6. Поняття та види злочинів проти миру.
7. Поняття та загальна характеристика злочинів проти волі, честі та
гідності особи.
8. Поняття та загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та
статевої недоторканості.
9. Поняття і види злочинів проти трудових прав людини.
10.Поняття і види злочинів проти власності.
11.Кримінально-правовий аналіз злочину «Незаконне введення в організм
наркотичних засобів».
12.Кримінально-правовий аналіз злочину «Умисне вбивство в стані
сильного душевного хвилювання».
13.Поняття та види умисних вбивств без пом’якшуючих та обтяжуючих
обставин.
14.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва.
15.Хуліганство.
16.Крадіжка.
17.Грабіж.
18.Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку
та моральності.
19.Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини
проти здоров’я населення.
20.Розбій.
21.Шахрайство.
22.Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності.
23.Зґвалтування.
24.Поняття та види злочинів проти безпеки людства.
25.Наукова кваліфікація злочинів.
Список рекомендованої літератури
1.Кримінальне право України: Особлива частина: підручник для студ.
юрид. вузів і факультетов /за ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка,
П.П. Андрушка. Київ, 2009. 903 с.
2.Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник для
студентів вищ. навч. закл. освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса,
В.Я. Тація. Київ.-Харків, 2013. 494 с
3. Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф.. Сучасне кримінальне
право України: курс лекцій. Вид. 2-е, випр. та допов. Київ, 2011. 636 с.
4.Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. За ред.
М.І. Мельника, В.А. Клименка. Київ: Юридична думка, 2009. 494 с.
5.Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навч.посіб. За заг.
редакцією М.І. Хавронюка Київ : Юрінком Інтер, 2014. 944 с.
6.Хримли И.А.Уголовное право Украины. Особенная часть : курс
лекций. Донецк : ДИЭХП, 2002. 324 с.
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4. ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
Кримінальний процес та його суб’єкти.
Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу.
Кримінальний процесуальний закон .
Засади кримінального процесу.
Суд, сторони та інші суб’єкти кримінального провадження.
Загальні положення кримінального провадження.
Докази й доказування у кримінальному процесі.
Форми й порядок фіксування кримінального провадження,
процесуальних рішень та повідомлень у кримінальному процесі.
Процесуальні строки й витрати.
Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.
Заходи забезпечення кримінального провадження.
Досудове розслідування
Загальні положення досудового розслідування.
Слідчі (розшукові) дії.
Повідомлення про підозру та зупинення і закінчення досудового
розслідування.
Особливості спеціального досудового розслідування та розслідування
проступків.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування.
Кримінальне провадження в суді першої інстанції.
Підготовче судове провадження.
Кримінальне провадження у першій судовій інстанції.
Судові рішення.
Перегляд судових рішень і особливі порядки кримінального
провадження.
Перегляд судових рішень в апеляційному суді.
Перегляд судових рішень у касаційному порядку та за нововиявленими
або особливими обставинами.
Особливі порядки кримінального провадження.
Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження та судовий процес зарубіжних країн.
Виконання судових рішень.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Перейняття кримінального провадження, визнання та виконання
вироків іноземних держав і передача засуджених.
Кримінальний процес зарубіжних країн.
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Орієнтовані питання для державного іспиту
1. Поняття кримінально-процесуального права і його місце в системі
інших галузей права.
2. Джерела кримінально-процесуального права.
3. Поняття захисника та загальні правила участі захисника у
кримінальному провадженні.
4. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.
5. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні.
6. Права потерпілого у кримінальному провадженні.
7. Обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні.
8. Представник потерпілого в кримінальному провадженні.
9. Процесуальний статус цивільного позивача у кримінальному
провадженні.
10.Права і обов’язки свідка у кримінальному провадженні.
11.Підстави для відводу прокурора, слідчого у кримінальному
провадженні.
12.Поняття доказів в кримінальному провадженні,
належність і
допустимість доказів.
13.Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні.
14.Особливості показання з чужих слів.
15.Витрати на правову допомогу.
16.Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні та
підтвердження отримання особою повістки про виклик.
17.Підстави та порядок тимчасового вилучення майна.
18.Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
19.Домашній арешт.
20.Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
21.Пред’явлення особи для впізнання.
22.Слідчий експеримент.
23.Заходи до порушників порядку судового засідання.
24.Відмова від підтримання державного обвинувачення.
25.Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.
Список рекомендованої літератури
1. Кримінальне процесуальне право України : навчальний посібник / за
ред. професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014. 576
с.
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2. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн.
/ Л. Д.Удалова, Д. О. Савицький, О. Омельченко та ін. К.: Центр учбової
літератури, 2015. 224 с.
3. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М.
Трофименко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право,
2019. 584 с.
4. Капліна О. В., Шило О. Г. Кримінальний процес : підручник. Харків :
«Право», 2019. 584 с.
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КРИТЕРІЇ
оцінювання державного іспиту
Структура оцінки державного іспиту
Оцінка державного іспиту (за шкалою від 0 до 100 балів) складається із
суми балів, виставлених екзаменаційною комісією у результаті перевірки
письмової роботи студента, виконаної ним на державному іспиті,за відповіді
студента за кожні з чотирьох питань білета.
Порядок оцінювання
Оцінка державного іспиту визначається у такому порядку:
1) виставляють бали за відповіді на кожне питання білета іспиту,
виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;
2) обчислюють оцінку за формулою:
4
O=  Б ,
i
i =1

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е питання.
Критерії оцінювання відповідей на питання
Відповідь на кожне питання державного іспиту може бути оцінена
балами від 0 до 25.
Відповідь на питання оцінюють таким чином:
від 19 до 25 балів ставлять студенту, який надав повну, у логічно
правильній послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні,
систематизовані та глибокі знання з поставленого питання; демонструє
здатність студента вільно оперувати здобутими знаннями: диференціювати та
інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити
обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну
позицію, переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь.
Як правило, таку оцінку отримує студент, який відповів на питання не менше
ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у 25 балів тільки за умови надання
вичерпної відповіді на питання;
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від 12 до 18 балів ставлять студенту, який надав досить повну, без
суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка
свідчить про ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого питання;
демонструє здатність студента впевнено оперувати здобутими знаннями:
відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати основні
закономірності, робити висновки, чітко висловлювати думку та формулювати
відповідь. Як правило, таку оцінку отримує студент, який відповів на
питання на 70–90 %;
від 6 до 11 балів ставлять студенту, який надав не зовсім повну, із
неточностями та окремими незначними помилками, в основному у
правильній послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з
поставленого питання, демонструє здатність студента відтворювати основну
інформацію відповідно до поставленого питання. Як правило, таку оцінку
отримує студент, який відповів на питання на 50–70 %;
від 1 до 5 балів ставлять студенту, який надав фрагментарну, із
суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка
свідчить про неповноту знань з поставленого питання, демонструє наявність
у студента утруднень при відтворенні інформації відповідно до поставленого
питання. Як правило, таку оцінку отримує студент, який відповів на питання
менше ніж на 50 %;
0 балів ставлять студенту, який не надав відповідь на поставлене
питання або надана студентом відповідь не відповідає поставленому
питанню.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
Для екзамену
відмінно
добре

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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