Таксономічна характеристика
анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та
кандидатів на посаду судді Касаційного кримінального суду
1. У цьому документі визначено вимоги до когнітивних рівнів пізнання
(мисленнєвих процесів, за допомогою яких вирішується поставлене завдання) кандидатів
на посаду судді Касаційного кримінального суду, які складатимуть анонімне письмове
тестування відповідно до Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів та
кандидатів на посаду судді Касаційного кримінального суду (далі – Програма).
2. Кандидати на посаду судді Касаційного кримінального суду мають бути обізнані
з:





матеріальним і процесуальним правом України та міжнародних правових актів;
правовими позиціями Верховного Суду (Верховного суду України);
практикою Європейського суду з прав людини;
іншими знаннями, уміннями та навичками, необхідними для здійснення
правосуддя.

3. Визначення змісту анонімного письмового тестування кандидатів на посаду судді
Касаційного кримінального суду має на меті досягнення таких цілей:



створення методологічної основи для розробки тестових запитань;
надання допомоги кандидатам на посаду судді Касаційного кримінального суду
при підготовці до складення анонімного письмового тестування.
4.

Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

5.
Кожен розділ Програми включає дисципліни. Кожна дисципліна Програми
має власні теми.
Тестове завдання включає:
1) 8,33% – конституційне право;
2) 4,17% – антикорупційне законодавство;
3) 4,17% – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
4) 83,33% – запитань розділу Касаційного кримінального суду.
6. Питома вага кожного розділу Програми іспиту відображає співвідношення
кількості тестових запитань із відповідної галузі до загальної кількості запитань тестового
завдання.
7. Порядок розміщення дисциплін не є основоположним для формування
відповідного блоку тестових запитань.
8. Для всіх розділів Програми іспиту встановлено необхідні кваліфікаційні рівні,
якими повинен володіти кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду.
Формування кваліфікаційних рівнів здійснюється з урахуванням пізнавальних
навичок, визначення яких наведено нижче:
Рівень «А» – необхідний когнітивний рівень «Знання».
Рівень «В» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння».
Рівень «С» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння»,
«Критичне мислення».
Рівень «D» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння»,
«Критичне мислення», «Вирішення проблеми».

КАСАЦІЙНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД
Тема
1.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

1.1. Конституція України – Основний Закон держави.
1.2. Конституційно-правовий статус людини і
громадянина в Україні.
1.3. Основи безпосередньої демократії (прямого
народовладдя).
1.4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради
України. Президента України, Кабінету Міністрів України
та інших органів виконавчої влади.
1.5. Конституційні засади правосуддя в Україні.
1.6. Конституційна юстиція в Україні.
1.7. Місцеве самоврядування в Україні.
2.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
2.1. Законодавство у сфері запобігання корупції.
2.2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції».
2.3. Відповідальність за корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.
2.4. Адміністративна відповідальність за корупційні
правопорушення.
2.5. Кримінальна відповідальність за декларування
недостовірної інформації
3. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
3.1.
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Загальна характеристика.
Європейський суд з прав людини і його рішення.

4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
4.1. Закон про кримінальну відповідальність.
4.2. Злочин та його види. Склад злочину та кваліфікація
злочинів.
4.3. Стадії злочину.
4.4. Співучасть у злочині.
4.5. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.
4.6. Обставини, що виключають злочинність діяння.
4.7. Звільнення від кримінальної відповідальності.
4.8. Види покарань. Призначення покарання.
4.9. Звільнення від покарання та його відбування.
4.10. Судимість.
4.11. Примусові заходи кримінально-правового характеру.
4.12. Особлива частина Кримінального кодексу України.

5.
ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У СФЕРІ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
5.1.
Право на життя (стаття 2). Сфера дії статті 2.
5.2.
Заборона катування (стаття 3). Сфера дії статті 3.
5.3.
Заборона рабства та примусової праці (стаття 4).
5.4.
Право на свободу та особисту недоторканність
(стаття 5).
5.5.
Право на справедливий суд (стаття 6). Сфера дії
статті.
5.6.
Ніякого покарання без закону (стаття 7).
5.7.
Право на повагу до приватного і сімейного життя
(стаття 8). Сфера дії статті 8 Конвенції.
5.8.
Право на оскарження в кримінальних справах
(стаття 2 Протоколу № 7)
6.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС)
6.1. Поняття, завдання і засади кримінального
провадження.
6.2. Суд, сторони та інші учасники кримінального
провадження, їх права та обов’язки.
6.3. Докази і доказування в кримінальному провадженні.
6.4. Заходи забезпечення кримінального провадження.
6.5. Процесуальні строки та витрати.
6.6. Загальні положення досудового розслідування.
6.7. Підсудність. Судове провадження у першій інстанції.
6.8. Особливі порядки провадження в суді першої
інстанції.
6.9. Особливі порядки кримінального провадження.
6.10. Судові рішення в кримінальному провадженні.
6.11. Виконання судових рішень.
6.12. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження: загальні засади, обсяг та порядок здійснення.
6.13. Перегляд судових рішень у кримінальних справах.
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