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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Правознавства" – з'ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів, які вступають на основі
освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня здобутого за іншою спеціальністю з метою
формування рейтингового списку та конкурсного відбору для навчання за освітньою
програмою «Правознавство», освітнім рівнем бакалавр, спеціальністю 081 «Право».






2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.

3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить 1 блок тестових завдань, 2
теоретичних завдання та 1 практичного завдання (вирішення правової задачі, ситуації
тощо).
4. Вимоги до відповіді вступника.
Чіткість, лаконічність, подання матеріалу теоретичного характеру у поєднанні із
положенням чинного законодавства, вміла кваліфікація протиправних діянь; вміле
застосовування положень нормативно-правових актів при розв’язанні практичних задач
правового характеру; знання правничої термінології.
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі
висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить
приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,
логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня
чіткість у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.

ІІІ. Структура програми
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема: Конституційне право України – складова частина юридичної науки,
провідна галузь національного права.
Поняття, предмет і метод конституційного права України. Співвідношення термінів
“конституційне право” і “державне право”.
Предмет, система та джерела науки конституційного права України. Природне та
позитивне право. Проблема визнання природного права як джерела конституційного
права. Система нормативних джерел галузі конституційного права України.
Тема : Теорія конституції та сучасні конституційні моделі.
Історія конституційного розвитку України. Визначення конституції та її сутність.
Основні риси конституції. Конституція і держава
Формальна конституція. Матеріальна конституція. Юридична конституція.
Реальна конституція. Теоретичне обґрунтування необхідності, предмету та функції
конституції.
Тема : Організація та реалізація державної влади в Україні.
Державна влада як інститут конституційного права, його структура. Концепція
єдності влади. Концепція розподілу влад. Організаційно-правовий та соціальні аспекти.
Легалізація державної влади: поняття, особливості, характеристика. Леґітимація
державної влади: поняття, характеристика
Тема : Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.
Основи правового статусу людини і громадянина як загальний конституційноправовий інститут. Основні принципи правового статусу людини і громадянина як
загальний конституційно-правовий інститут. Основні принципи правового статусу
людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України. Принцип рівності людей
і громадян у своїй гідності та правах.
Громадянство України: поняття та ознаки. Громадяни України, апатриди і
біпатриди. Принципи громадянства України та їх закріплення.
Конституційні права, свободи людини і громадянина. Основні положення сучасної
концепції прав людини. Права і свободи, їх співвідношення.
Правовий статус іноземців в Україні. Поняття “іноземець” та види іноземців.
Іноземні громадяни та особи без громадянства. Правова регламентація режиму іноземців
в Україні.
Тема : Виборче право та виборчий процес в Україні.
Поняття виборчого права. Виборче право і виборча система. Існуючи виборчі
системи (мажоритарна, пропорційна, змішана) та їх загальна характеристика.
Поняття виборів та їх соціальна функція. Становлення інституту виборів. Основні
принципи виборів та їх закріплення в Конституції України.
Виборчий процес і його стадії. Призначення виборів, утворення виборчих органів і
виборчих округів. Виборчі дільниці. Поняття і види референдумів. Принципи і порядок
проведення референдумів. Предмет всеукраїнського референдуму.
Тема : Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та організація
її роботи.
Конституційний статус Верховної Ради України. Верховна Рада – єдиний орган

законодавчої влади в Україні, парламент України. Парламент та його ознаки. Види
парламентів. Функції Верховної Ради.
Чисельний склад та структура Верховної Ради. Строк повноважень Верховної Ради.
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Статус народного депутата України. Права і обов’язки народного депутата. Право
депутатського запиту. Гарантії діяльності народного депутата. Депутатська
недоторканість. Дострокове припинення повноважень народного депутата.
Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення.
Законодавча компетенція.
Тема : Президент України – глава Української держави.
Становлення інституту президентства в Україні. Конституційний статус
Президента та його місце в політичній системі. Функції Президента України. Порядок
обрання Президента України Повноваження Президента України в сфері міжнародних
відносин, оборони та охорони правопорядку, прав і свобод громадян України.
Акти Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового
припинення повноважень Президента України.
Апарат Президента України.
Тема : Органи виконавчої влади та організація їх роботи.
Поняття та зміст виконавчої влади. Проблематика виконавчої влади та її
співвідношення з законодавчою гілкою влади сучасною юридичною наукою. Система
органів виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів у механізмі державної влади
як Уряду України. Поняття уряду держави та його функції.
Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів.
Конституційний порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України.
Компетенція Кабінету Міністрів. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, порядок
формування. Основні завдання та функції міністерств. Система місцевих органів
виконавчої влади.
Тема: Місцеве самоврядування в Україні.
Поняття місцевого самоврядування. Сучасні моделі місцевого самоврядування.
Конституційне закріплення моделі місцевого самоврядування.
Територіальна основа, система та основні принципи місцевого самоврядування.
Правова основа місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування: повноваження, система, організація роботи.
Акти органів місцевого самоврядування.
Тема : Органи судової влади і організація їх роботи.
Суть судової влади, конституційні принципи її побудови та функціонування.
Поняття правосуддя і його основні принципи. Суди – виключні органи правосуддя в
Україні.
Система суддів загальної юрисдикції їх структура та компетенція. Функції і
повноваження судів загальної юрисдикції. Районний та рівні йому суди. Міжобласний
суд. Обласний та рівні йому суди. Військові суди. Верховний суд України.
Тема : Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції.
Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Склад та
порядок формування Конституційного Суду.

Повноваження Конституційного Суду.
Тема : Територіальний устрій України.
Поняття, ознаки та принципи територіального устрою України. Конституційноправове закріплення територіального устрою.
Територіальний (адміністративно-територіальний) та державний устрій. Ознаки
унітарних та федеративних держав. Різновиди унітарних держав. Конституційне
закріплення форми державного устрою як відносно централізованої унітарної держави.
Існуючий адміністративно-територіальний устрій та його характеристика. Порядок
утворення та зміни адміністративно-територіальних одиниць.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Тема: Адміністративне право як галузь права.
Поняття і предмет адміністративного права України.
Метод
адміністративно-правового
регулювання
суспільних
відносин.
Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права.
Система адміністративного права.
Роль та місце адміністративного права в процесі побудови правової держави
Тема : Сутність та принципи публічного управління.
Публічне управління як вид соціального управління.
Виконавча влада і публічне управління.
Поняття публічного управління. Основні риси управлінської діяльності.
Поняття та види функцій публічного управління. Структура публічного управління
Тема : Механізм адміністративно-правового регулювання.
Поняття, зміст
та структура адміністративно-правових норм. Види
адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі,
за категоріями осіб.
Поняття та види джерел адміністративного права України. Конституція України –
основа системи та змісту джерел адміністративного права. Адміністративне право і
адміністративне законодавство.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема : Громадяни та їх об’єднання як суб’єкти адміністративного права.
Адміністративно-правовий
статус
громадян
України.
Адміністративна
правоздатність і дієздатність громадян. Права та обов’язки громадян у сфері державного
управління. Форми участі громадян у державному управлінні. Адміністративно-правові
гарантіі суб’єктивних прав громадян.
Тема : Органи виконавчої влади.
Поняття органа виконавчої влади, його ознаки. Правовий стан органа виконавчої
влади. Компетенція, підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади.
Організаційна структура і штат органа виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція
Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної
Республіки Крим.
Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих

державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих держаних
адміністрацій.
Тема : Державні службовці.
Поняття і основні принципи державної служби. Види державної служби. Правове
регулювання державної служби. Поняття посади і державних службовців. Види
державних службовців.
Адміністративно-правовий статус державних службовців.Проходження державної
служби.
Підстави та види відповідальності державних службовців. Дисциплінарна
відповідальність державних службовців, її підстави та види. Новітнє антикорупційне
законодавство України.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Тема : Форми публічного управління. Методи публічного управління.
Поняття форм публічного управління. Види форм управління.
Правові акти публічного управління, їх поняття, ознаки та юридичне значення.
Відмінність актів публічного управління від інших документів та рішень.
Поняття методів публічного управління, їх класифікація. Переконання та примус у
публічному управлінні. Методи прямого і непрямого управління.
Тема : Адміністративний примус.
Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.
Мета, види та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів.
Мета та види адміністративного припинення. Заходи забезпечення провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення. Законні інтереси
громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Тема : Адміністративні стягнення і загальні правила їх накладення.
Мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні
та додаткові стягнення. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення
адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.
Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.
Порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки накладення
адміністративних стягнень.
Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Тема : Адміністративний процес.
Поняття та зміст адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні норми
та відносини. Суб’єкти адмністратино-процесуальної діяльності. Стадії адміністративнопроцесуальної діяльності. Поняття та види адміністративної юстиції. Адміністративна
юстиція в Україні. Адміністративна юрисдикція в системі адміністративної юстиції.
Система
органів
уповноважених
розглядати
справи
про
адміністративні
правопорушення. Порядок утворення, система і склад адміністративних комісій.

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
Тема : Провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про
адміністративні правопорушення. Види і правовий стан осіб, які беруть участь у
провадженні. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. Зміст протоколу
про адміністративне правопорушення і порядок його складання.
Трудове право
Тема : Предмет, метод і система трудового права.
Трудове право як одна з галузей права України. Поняття трудового права. Предмет
трудового права: трудові відносини працівників і тісно пов'язані з ними суспільні
відносини. Особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових
відносин. Сфера дії норм трудового права. Роль і функції трудового права в умовах
становлення ринкової економіки. Відмежування трудового права від суміжних галузей
права (цивільного права, адміністративного права, права соціального забезпечення,
цивільного процесу).
Система трудового права як галузі права. Система трудового законодавства.
Предмет і система науки трудового права.
Тема : Джерела трудового права.
Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.
Історія розвитку трудового законодавства.
Сучасна система джерел, 'їх особливості. Загальна характеристика найбільш
важливих джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового
права. Кодекс законів про працю України. Система законів, що регулюють соціальнотрудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. Акти соціального
партнерства. Локальні нормативно-правові акти. Значення роз'яснень Пленуму
Верховного Суду України.
Тема : Суб'єкти трудового права.
Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів, його
види і зміст: трудова право-дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії
прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.
Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи,
організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права. Власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права. Адміністрація
державних і комунальних підприємств як суб'єкт трудового права.
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Профспілкові органи та інші
уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового
права.
Тема : Правовідносини в сфері трудового права.
Поняття і система правовідносин у трудовому праві. Поняття трудового
правовідношення, його особливості. Відмінність трудового правовідношення від
суміжних з ним правовідносин: цивільного, адміністративного, соціального
забезпечення.
Суб'єкти трудового правовідношення. Трудова право-дієздатність громадян,
підприємств, установ і організацій в сфері трудового права.

Зміст трудового правовідношення, основні права і обов'язки його суб'єктів.
Підстави виникнення трудових правовідносин. Правовідносини, тісно пов'язані з
трудовими, їх види. Правовідносини щодо забезпечення зайнятості і працевлаштування.
Організаційно-управлінські правовідносини в сфері праці.
Тема : Основи правового регулювання зайнятості населення і
працевлаштування.
Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і державна
політика в цій сфері.
Правовий статус безробітного. Поняття безробітного і підходящої роботи. Право
громадян на забезпечення зайнятості і працевлаштування.
Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.
Тема : Трудовий договір.
Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від
суміжних цивільно-правових договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення,
авторського та ін.). Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Умови, які
передбачені у законодавстві і умови, що встановлюються за угодою сторін при укладенні
трудового договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови.
Поняття трудової функції і місця роботи за трудовим правом. Загальний порядок
укладення трудового договору, його оформлення. Строк випробування при прийнятті на
роботу. Документи, що подаються при прийнятті на роботу.
Трудова книжка працівника.
Строк трудового договору. Укладення трудового договору на невизначений строк,
на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, на час виконання певної
роботи.
Види трудових договорів. Трудовий договір про роботу за сумісництвом та ін.
Поняття переведення на іншу роботу, види переведень.
Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці. Переведення на
іншу роботу в разі виробничої потреби і в разі простою.
Поняття і випадки відсторонення від роботи. Правове регулювання відсторонення
від роботи.
Підстави припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення
трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Тема : Робочий час і час відпочинку.
Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.
Правові норми робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочого дня і
робочої зміни.
Тема: Оплата праці.
Поняття і зміст заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки.
Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші
заохочувальні і компенсаційні виплати.
Сфери регулювання заробітної плати: державне регулювання заробітної плати,
договірне регулювання заробітної плати.
Реформа оплати праці в Україні в умовах переходу до ринкових відносин.
Тема: Охорона праці.
Поняття охорони праці, її правове регулювання. Принципи правової охорони праці.

Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві.
Державне управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок в
регулюванні охорони праці.
Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці.
Правила особливої охорони праці жінок, молоді і осіб із пониженою
працездатністю.
Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її порушення.
Тема: Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Організація виробничого навчання.
Види пільг, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням.
Пільги працівникам, що навчаються без відриву від виробництва в середніх і
професійно-технічних закладах освіти (скорочення робочого часу, надання відпусток у
зв'язку з навчанням та інші пільги).
Пільги працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі заклади освіти. Пільги
працівникам, що навчаються у вищих закладах освіти (надання додаткових відпусток,
вільних від роботи днів та інші пільги).
Тема: Трудові спори і порядок їх вирішення.
Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. Органи, що розглядають
трудові спори. Принципи розгляду трудових спорів. Підвідомчість трудових спорів.
Комісії по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. Порядок і строки
розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС.
Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді. Трудові спори, що безпосередньо
розглядаються судом.
Порядок вирішення колективних трудових спорів. Право на страйк і його
реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.
Екологічне право України
Тема 1: Предмет, джерела і система екологічного права.
Поняття, предмет і методи екологічного права. Суб’єкти і об’єкти екологічного
права. Джерела екологічного права. Принципи і функції екологічного права. Система
екологічного права.
Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян в Україні.
Поняття і види екологічних прав громадян. Обов’язки громадян в галузі екології:
поняття і види. Поняття і види гарантій реалізації екологічних права громадян. Способи
захисту екологічних прав громадян.
Тема 3: Право власності на природні ресурси в Україні.
Поняття і особливості права власності на природні ресурси. Форми права власності
на природні ресурси. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси. Зміст
права власності на природні ресурси. Форми та методи забезпечення права власності на
природні ресурси. Припинення права власності на природні ресурси.
Тема 4: Правові засади управління в галузі екології.
Поняття і принципи управління в галузі екології. Система органів управління в
галузі екології. Органи управління в галузі екології загальної компетенції. Органи
управління в галузі екології спеціальної компетенції. Функції управління в галузі
екології. Форми і методи державного регулювання екологокористування і охорони

природного середовища.
Тема 5: Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
Юридична відповідальність в галузі екологічного права: поняття та форми. Види
юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття і види екологічних
правопорушень.
Тема 11: Право землекористування.
Загальна характеристика права землекористування. Види права землекористування.
Виникнення,
здійснення,
припинення
права
землекористування.
Право
землекористування с/г підприємств і організацій. Право землекористування землями
населених пунктів. Право користування громадян. Право користування землями
несільськогосподарського призначення.
Тема 6: Право водокористування.
Поняття і загальна характеристика. Види права водокористування. Підстави
виникнення права водокористування. Права та обов’язки водокористувачів. Підстави
припинення спец. права водокористування. Вирішення спорів про водокористування.
Правові засоби охорони вод. Відповідальність за порушення водного законодавства.
Тема 7: Право користування надрами.
Поняття та об’єкти права користування надрами. Види користування надрами.
Підстави і порядок виникнення права користування надрами. Права та обов’язки
користувачів надр і нагляд за їх здійсненням. Підстави і порядок припинення права
користування надрами. Правові заходи які забезпечують охорону надр.
Цивільний процес
Тема 1. Предмет, метод і система цивільного процесуального права
Цивільне процесуальне право як самостійна галузь в системі галузей права України
Джерела цивільного процесуального права. Провадження та стадії. Сутність, основні
риси і значення предмету, методу і системи цивільного процесуального права.
Цивільно - процесуальні форми.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. Поняття принципів і їх
значення. Система принципів цивільного процесуального права.
Конституційні основи (принципи) правосуддя по цивільним справам. Загально
правові принципи: демократизм, гуманізм, законність.
Міжгалузеві принципи: здійснення правосуддя лише судом, рівність всіх громадян
перед законом та судом, незалежність суддів та підкорення їх лише закону,
колегіальність при розгляді справ, національна мова судочинства, гласність судового
розгляду, об'єктивна істина, участь громадськості.
Галузеві принципи: диспозитивність, змагальність, процесуальна рівність сторін.
Принципи інституту судовою розгляду: усність, безпосередність. Взаємозв'язок
принципів цивільного процесуального права.
Тема 3. Сторони в цивільному процесуальному праві
Поняття сторін у цивільному процесі. Позивач і відповідач як сторони в
цивільному процесі - їх права і обов'язки. Процесуальна співучасть та її види. Права і
обов'язки співучасників.
Неналежна сторона в процесі. Умови і порядок заміни неналежного позивача і

відповідача. Процесуальне правонаступництво як заміна сторони у спірних або
встановлених судом правовідносинах у разі її вибуття з цивільної справи. Універсальне
(повне) і сингулярне (часткове) правонаступництво. Порядок вступу в процес
правонаступника і його правове положення.
Тема 4. Треті особи в цивільному процесі
Поняття і види третіх осіб, як суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин.
Підстави і порядок вступу у справу. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на
предмет суперечки., їх ознаки. Відмінність третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги
від сопозивачів.
Треті особи, що не заявляють самостійні вимоги на предмет суперечки.
Процесуальні права і обов'язки третіх осіб.
Тема 5. Участь у процесі прокурора, органів влади, органів місцевого
самоврядування, та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи
інших осіб.
Завдання, підстави, форми і види участі органів прокуратури у цивільному процесі.
Процесуальне положення прокурора. Участь прокурора у суді першої інстанції. Його
права і обов'язки. Участь прокурора упровадженні оскарження судових рішень та їх
виконанні. Завдання та форми участі органів державної влади їх процесуальні права та
обов'язки.
Тема 6. Підвідомчість цивільних справ
Органи захисту прав та інтересів громадян і організацій. Поняття та види
підвідомчості. Загальні критерії підвідомчості справ суду: наявність суперечки про
право, суб'єктний склад і зміст суперечки. Підвідомчість суду позовних справ, справ
особливого провадження та справ що виникають із адміністративно-правових відносин.
Тема 7. Підсудність цивільних справ
Поняття підсудності цивільних справ. Види підсудності: родова і територіальна;
одноосібна і колегіальна. Порядок передачі справи у інший суд. Наслідки недотримання
правил щодо підсудності справи. Відмінність підсудності від підвідомчості.
Тема 8. Позов. Порушення цивільної справи у суді
Поняття і сутність позовного провадження. Поняття позову та його елементи. Види
позовів. Право на позов та право на пред'явлення позову. Позовна заява, її реквізити.
Об'єднання і роз'єднання позовів. Захист інтересів відповідача. Заперечення проти
позову. Зустрічний позов. Порядок пред'явлення зустрічного позову. Зміна позову.
Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода. Порядок забезпечення позову і
скасування забезпечення позову.
Тема 9. Особливе провадження
Поняття і сутність особливого провадження. Особи, що приймають участь у
справах особливого провадження. Порядок розгляду справ особливого провадження.
Розгляд справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, про
визнання громадянина безвісно відсутнім чи оголошенні його померлим.
Тема 10. Апеляційне провадження
Загальна характеристика апеляційного провадження. Право апеляційного
оскарження та порядок його здійснення, строки апеляційного оскарження. Підготовка
справи до розгляду у суді апеляційної інстанції. Порядок розгляду справи судом

апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Оскарження ухвал суду
першої інстанції. Зміст рішення та ухвали суду апеляційної інстанції. Проголошення
ухвал та рішень суду апеляційної інстанції.
Тема 11. Касаційне провадження.
Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень. Форма і зміст
касаційної скарги, подання. Порядок подачі касаційної скарги, касаційного подання
прокурора. Підготовка касаційного розгляду справи. і порядок розгляду справи судом
касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст ухвал та рішень суду
касаційної інстанції.
Кримінально-процесуальне право України
Тема № 1. Поняття, завдання та система кримінального процесу.
Поняття та завдання кримінального процесу (кримінального судочинства).
Історичні типи та форми кримінального процесу Соціальне призначення кримінального
судочинства у забезпеченні законності та правопорядку, охорони прав та законних
інтересів громадян, підприємств, установ, організацій. Роль кримінального судочинства
у невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Правосуддя та
кримінальним процес, їх співвідношення. Поняття стадій кримінального процесу, їх
характеристика і система.
Кримінальний процес - як система кримінально-процесуальних дій та
правовідносин. Поняття та види процесуальних функцій.
Кримінально-процесуальне право. Предмет та метод кримінально-процесуального
права. Особливості правового регулювання кримінально-процесуальних суспільних
відносин.
Кримінально-процесуальний закон та кримінально-процесуальні норми. Чинність
кримінально-процесуального закону в просторі, у часі і щодо осіб.
Тема № 2. Суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності.
Поняття та класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.
Державні органи та посадові особи - учасники кримінально-процесуальної діяльності.
Суд, прокурор, органи досудового слідства, суд присяжних, слідчий суддя.
Суд - орган правосуддя. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Принципи
здійснення правосуддя. Посадові особи суду та їх повноваження.
Прокурор. Прокурорський нагляд у кримінальному судочинстві. Завдання та
повноваження прокурора на різних стадіях кримінального судочинства.
Слідчий, керівник органу досудового розслідування, їх завдання та повноваження
у кримінальному судочинстві.
Слідчий суддя, як суб’єкт що здійснює судовий контроль за діяльністю органів
досудового розслідування.
Особи, які захищають свої або представлені інтереси в кримінальному процесі.
Поняття учасника процесу, їх процесуальний стан у різних стадіях кримінального
процесу.
Підозрюваний. Поняття, права, обов'язки, та процесуальний стан підозрюваного.
Гарантії прав підозрюваного в кримінальному процесі.
Обвинувачений (підсудний). Поняття, права, обов'язки та процесуальний стан
обвинуваченого. Презумпція невинності, її зміст і значення.
Захисник. Поняття захисту. Особи, які можуть виконувати обов'язки захисника.
Запрошення, призначення захисника. Відмова від захисника. Обставини, що виключають
можливість участі в справі захисника. Участь захисника в кримінальному процесі, його

права та обов'язки.
Потерпілий. Поняття, процесуальний стан, права та обов'язки. Підтримання
обвинувачення потерпілим. Представник потерпілого в кримінальному процесі. Гарантії
забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі.
Цивільний позивач і цивільний відповідач в кримінальному процесі їх права та
обов’язки. Підстави та порядок визнання осіб цивільними позивачами та цивільними
відповідачами в кримінальному процесі. Представники цивільного позивача та
цивільного відповідача, гарантії забезпечення їх прав в кримінальному судочинстві.
Законні представники потерпілого й обвинувачуваного. Хто може бути залучений
до участі в справі в якості законного представника, та порядок їх допуску до участі в
справі. Права та обов’язки законних представників в кримінальному процесі.
Особи, які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі.
Заявник. Поняття, процесуальне становище, права та обов’язки.
Свідок. Поняття, права та обов'язки свідка. Обставини, що виключають залучення
до справи особи, в якості свідка. Гарантії забезпечення прав і законних інтересі свідків у
кримінальному процесі.
Перекладач. Поняття, підстави залучення до участі в кримінальній справі. його
права та обов'язки в кримінальному процесі, Вимоги закону до перекладача. Обставини,
що виключають можливість участі особи в процесі як перекладача.
Експерт, спеціаліст. Поняття експерта, спеціаліста. Вимоги закону до експерта,
спеціаліста, їх права та обов'язки, процесуальний стан. Порядок залучення особи до
участі в справі в якості експерта, спеціаліста. Відмінність процесуального стану експерта
та спеціаліста. Обставини, що виключають можливість участі особи в кримінальній
справі в якості експерта, спеціаліста.
Понятий. Поняття та вимоги закону до осіб які залучаються до справи як поняті.
Порядок залучення понятих їх права та обов'язки.
Секретар судового засідання, його процесуальний стан, права та обов'язки.
Цивільний позов в кримінальному процесі – поняття, підстави та порядок подання
цивільного позову. Порядок та обов’язок доказування та забезпечення цивільного
позову. Вирішення цивільного позову.
Забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві та
посадових осіб правоохоронних органів. Підстави, види заході та процесуальний
порядок їх застосування та скасування. Права і обов’язки осіб, по відношенню до яких
здійснюються заходи безпеки.
Тема № 3. Докази і доказування в кримінальному процесі.
Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Загальна теорія
доказів у кримінальному процесі. Доказове право. Значення вчення про докази в
успішному здійсненні завдань кримінального судочинства. Поняття доказів в
кримінальному процесі та їх джерела.
Поняття та зміст істини в кримінальному процесі. Абсолютна і об'єктивна істина.
Встановлення істини - мета доказування. Обов'язок всебічного, повного і об'єктивного
дослідження обставин справи та інші гарантії встановлення істини в кримінальній
справі.
Предмет доказування. Межі доказування. Співвідношення предмету та меж
доказування.
Поняття доказів. Допустимість та відносність доказів. Класифікація доказів.
Практичне значення класифікації доказів. Особливості використання непрямих
(побічних) доказів.
Тема № 4. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Поняття, підстави та мета застосування заходів забезпечення кримінального
провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального
провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному
судочинстві. Система заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим
, прокурором, судовий виклик, привід. Накладення грошового стягнення. Тимчасове
обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. Тимчасовий
доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання
особи. Запобіжні заходи.
Поняття та значення запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Порядок та
підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при
застосуванні запобіжного заходу. Особливості застосування запобіжних заходів щодо
неповнолітніх. Підстави та порядок застосування запобіжного заходу - взяття під варту.
Конституційні гарантії охорони недоторканості особи. Строки тримання під вартою.
Оскарження і порядок розгляду скарг про застосування запобіжного заходу - взяття під
варту. Порядок утримання осіб, які взяті під варту. Піклування про дітей та охорона
майна осіб, взятих під варту. Скасування або зміна запобіжного заходу. Особисте
зобов’язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт.
Нагляд і повноваження прокурора за виконанням закону про і застосування
запобіжних заходів.
Тема № 5. Слідчі (розшукові) дії.
Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види і система слідчих (розшуковий) дій.
Застосування науково-технічних засобів при провадженні слідчих (розшукових) дій.
Правила оформлення протоколу слідчої (розшукової) дії. Додатки до протоколу слідчої
(розшукової) дії. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
Порядок виклику і допиту потерпілого. Підстави та процесуальний порядок
застосування до потерпілого приводу.
Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту неповнолітніх
свідків, представників дипломатичних представництв консульських установ іноземних
держав на території України. Порядок допиту. Протокол допиту свідка і потерпілого.
Підстави та порядок застосування слідчим заходів безпеки свідків і потерпілих.
Відшкодування свідкам, потерпілим і іншим особам витрат у зв’язку з викликом їх до
органів досудового розслідування.
Очна ставка. Поняття. Підстави і порядок проведення очної ставки. Протокол
очної ставки.
Пред'явлення для впізнання. Поняття. Види пред'явлення для впізнання. Порядок
пред'явлення для впізнання. Протокол пред'явлення для впізнання.
Обшук. Поняття, підстави і порядок проведення обшуку. Особливості проведення
обшуку в приміщення дипломатичних представництв. Протокол обшуку. Гарантії прав
особи при проведенні обшуку.
Огляд. Поняття і види огляду. Підстави і процесуальний порядок проведення
огляду. Протокол огляду.
Освідування особи. Поняття, види та порядок проведення освідування особи.
Гарантії прав особи при освідуванні особи. Протокол освідування особи.
Слідчий експеримент. Поняття, мета, завдання та умови проведення слідчого
експерименту. Гарантії прав особи при проведенні слідчого експериментуї. Протокол
слідчого експерименту.
Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.
Проведення експертизи. Підстави, процесуальний порядок призначення і
проведення експертизи. Права обвинуваченого при призначенні та проведенні
експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження. Висновок експерта. Допит

експерта. Особливості призначення експертизи, що проводиться особою, яка не працює в
експертній установі. Особливості призначення стаціонарних судово-медичних і судовопсихіатричних експертиз.
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