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ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

 

МОДУЛЬ І: ДИСЦИПЛІНИ ПРАВНИЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Предмет, метод, система, наука та джерела 

конституційного права України, конституційно-правові відносини. 

Поняття конституційного права. Предмет, система конституційного 

права як галузі права. Конституційно-правові норми і конституційно-правові 

відношення: поняття та види, їх специфічні особливості. Умови виникнення, 

зміни і припинення конституційно-правових відношень, відповідальність в 

конституційному праві. Джерела конституційного права як галузі права. 

Предмет, завдання і джерела науки конституційного права України.  

 

Тема 2. Поняття конституції, її соціальна цінність та сутність, 

форма і структура, юридичні властивості, завдання й функції. 

Поняття і властивості конституції. Юридичні властивості та риси 

конституцій. Юридичні та фактичні конституції. Класифікація конституцій. 

Писані та неписані конституції. Консолідовані та неконсолідовані конституції. 

Способи прийняття та зміни конституції, конституційний процес. «Жорсткі» 

та «гнучкі» конституції. Постійні та тимчасові конституції. Характеристика 

Конституції України як основного закону держави.  

 

Тема 3. Основи конституційного і державного устрою та його 

гарантії. Адміністративно-територіальний поділ. 

Загальна характеристика конституційного ладу. Державний устрій. 

Гарантії конституційного і державного устрою. Юридичний і фактичний 

конституційний порядок. Конституційний лад та конституційний порядок.. 

Конституційні основи державного ладу України. Конституційні основи 

суспільного ладу України. Поняття територіального устрою України. Система 

адміністративно-територіального устрою України. 

 

Тема 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина, 

громадянство, права, свободи і обов'язки громадян. 

Статус людини і громадянина як інститут конституційного права. 

Конституційно-правовий статус громадянина. Конституційно-правовий 

статус іноземців і біженців. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і 

свобод людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та 

обов'язків людини і громадянина. Конституційні права, свободи людини і 

громадянина. Класифікація конституційних прав та свобод, обов'язків людини 

і громадянина. 
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Тема 5. Форми безпосередньої демократії, вибори, референдуми, їх 

конституційне закріплення. 

Вибори як спосіб формування органів державної влади. Конституційне 

регулювання виборчої системи в Україні. Виборче право. Активне і пасивне 

виборче право в Україні. Поняття виборчої системи і їх види. Виборчий 

процес: поняття і законодавче регулювання. Стадії виборчого процесу в 

українському законодавстві. Поняття референдуму і його призначення. Види 

референдумів. 

 

Тема 6. Конституційно-правовий статус парламенту держави. 

Соціальне призначення та політична роль парламенту як органу 

народного (національного) представництва. Поняття парламенту. Фактори, які 

визначають юридичне та фактичне значення парламенту в механізмі 

державного управління суспільством. Палати парламенту: їхня кількість, 

порядок формування та значення в діяльності парламенту. Компетенція 

парламенту: функції, повноваження, акти. Способи обмеження компетенції 

парламенту. 

 

Тема 7. Президент України. 

Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента. 

Становлення інституту президента в Україні. Місце президента в механізмі 

державного та суспільного управління. Порядок виборів Президента України. 

Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України. 

Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 

 

Тема 8. Конституційно-правовий статус уряду. 

Поняття уряду. Соціальне призначення та політична роль уряду. 

Порядок формування уряду. Компетенція уряду. Взаємини з парламентом і 

главою держави. Парламентська відповідальність уряду. Надзвичайні 

повноваження. Глава уряду, його юридичний статус при різних формах 

правління та політична роль. Урядовий апарат, його функції та політична роль. 

Органи при уряді та його голові. Основні принципи державної служби.  

 

Тема 9. Конституційно-правовий статус місцевих органів влади та 

управління. 

Місцеві державні адміністрації: порядок формування та повноваження. 

Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення та політична 

роль, сучасні тенденції розвитку. Теорії місцевого самоврядування. 

Регіональне, муніципальне та комунальне самоврядування. Правова, 

фінансова, матеріальна основа місцевого самоврядування. Територіальна 

громада. Об'єднання територіальних громад. Органи місцевого 

самоврядування в Україні. 
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Тема 10. Конституційний Суд України. 

Поняття конституційної юстиції та конституційного контролю. 

Конституційний Суд України: порядок формування, повноваження. 

Конституційне звернення, конституційне подання, конституційна скарга. 

Правовий статус суддів КСУ. Наслідки рішень Конституційного Суду 

України.  

Рекомендована литература 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 

30. С. 141. 

2. Загальна декларація прав людини 1948 року. Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій.  

Амстердам. К. 1996. 

3. Бринцев В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і 

практика формування : у 2 кн. : монографія. Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Я. Мудрого". Х. : Право, 2013. Кн. 1. 2013. 392 с. 

4. Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. К. : 

Персонал, 2011. 384 с. 

5. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним 

органом конституційної юрисдикції в Україні : монографія. К. : Логос, 2012. 

384 с. 
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Конституційного Суду України. К.: Логос, 2012. 369 с. 

7. Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до 

конституційного правосуддя : монографія. НАПрН України, НДІ держ. буд-ва 

та місц. самоврядування. Х.: Право, 2013. 424 с. 

8. Діяльність судових і правоохоронних органів України: 

нормативно-правове регулювання. К.: Прав. єдність: Алерта: ЦУЛ, 2011. 424 

с. 

9. Евсеев А. П. Психология конституционного судопроизводства : 

монография. Харьков: Юрайт, 2013. 232 с. 

10. Конституційна юрисдикція: підручник. Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: Ю. Г. Барабаш, А. О. Селіванов. Х. : 

Право, 2012. 168 с. 

11. Пересада О.М. Конституційне право України: навчальний 

посібник в таблицях та схемах. Київ: ВД «Дакор», 2020. 248 с. 

12. Барабаш Ю. Г., Колісник В. П. Конституційне право України: 

підручник. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2010. 

416 с. 

13. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій України : навч. посіб. 

К. : Алерта, 2011. 284 с. 

14. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій: Україна, Велика 

Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : 

навч. посіб. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Центр учб. л-ри, 2013. 364 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

З дисципліни «Конституційне право» 

1. Конституційно-правові норми і конституційно-правові відношення: 

поняття та види, їх специфічні особливості.  

2. Умови виникнення, зміни і припинення конституційно-правових 

відношень, відповідальність в конституційному праві.  

3. Джерела конституційного права як галузі права. 

4. Поняття і властивості конституції. 

5. Юридичні властивості та риси конституцій.  

6. Юридичні та фактичні конституції.  

7. Класифікація конституцій.  

8. Писані та неписані конституції.  

9. Консолідовані та неконсолідовані конституції.  

10. Способи прийняття та зміни конституції, конституційний процес. 

11. Постійні та тимчасові конституції.  

12. Характеристика Конституції України як основного закону держави. 

13. Загальна характеристика конституційного ладу. 

14. Гарантії конституційного і державного устрою.  

15. Юридичний і фактичний конституційний порядок.  

16. Конституційний лад та конституційний порядок. 

17. Конституційні основи державного ладу України.  

18. Конституційні основи суспільного ладу України. 

19. Статус людини і громадянина як інститут конституційного права.  

20. Конституційно-правовий статус громадянина.  

21. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців. 

22. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і 

громадянина.  

23. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і 

громадянина.  

24. Конституційні права, свободи людини і громадянина. 

25. Вибори як спосіб формування органів державної влади.  

26. Конституційне регулювання виборчої системи в Україні.  

27. Виборче право. Активне і пасивне виборче право в Україні.  

28. Виборчий процес: поняття і законодавче регулювання.  

29. Поняття референдуму і його призначення. 

30. Соціальне призначення та політична роль парламенту як органу народного 

(національного) представництва.  
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31. Поняття парламенту. Фактори, які визначають юридичне та фактичне 

значення парламенту в механізмі державного управління суспільством. 

32. Палати парламенту: їхня кількість, порядок формування та значення в 

діяльності парламенту.  

33. Компетенція парламенту: функції, повноваження, акти. Способи 

обмеження компетенції парламенту. 

34. Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента.  

35. Місце президента в механізмі державного та суспільного управління.  

36. Порядок виборів Президента України.  

37. Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України.  

38. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 

39. Соціальне призначення та політична роль уряду. Порядок формування 

уряду.  

40. Компетенція уряду. Взаємини з парламентом і главою держави 

41. Парламентська відповідальність уряду. Надзвичайні повноваження.  

42. Глава уряду, його юридичний статус при різних формах правління та 

політична роль.  

43. Урядовий апарат, його функції та політична роль.  Органи при уряді та 

його голові. 

44. Місцеві державні адміністрації: порядок формування та повноваження.  

45. Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення та 

політична роль, сучасні тенденції розвитку.  

46. Регіональне, муніципальне та комунальне самоврядування.  

47. Правова, фінансова, матеріальна основа місцевого самоврядування.  

48. Територіальна громада. Об'єднання територіальних громад. 

49. Поняття конституційної юстиції та конституційного контролю. 

Конституційний Суд України: порядок формування, повноваження.  

50. Конституційне звернення, конституційне подання, конституційна скарга. 

Правовий статус суддів КСУ. 

51. Наслідки рішень Конституційного Суду України. 

 
1. 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВО ТА ПРОЦЕС» 

 

 Тема 1. Поняття адміністративного права 

 Дефініція адміністративного права. Предмет адміністративного права. 

Відносини публічного управління, або публічно-управлінські відносини. 

Відносини відповідальності публічної адміністрації, або судового і 

адміністративного оскарження її дій. Відносини, що виникають при наданні 

адміністративних послуг. Відносини відповідальності за порушення 

загальнообов’язкових правил, установлених публічною адміністрацією. 

Публічна адміністрація і відносини адміністративних зобов’язань. Публічне 

адміністрування. 
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 Тема 2. Метод адміністративного права 

 Поняття методу правового регулювання суспільних відносин. Метод 

субординації. Метод координації. Метод реординації. Приписи в 

адміністративно-правовому регулюванні. Заборони в адміністративно- 

правовому регулюванні. Дозволи в адміністративно-правовому регулюванні. 

Владність адміністративно-правового регулювання. 

 

Тема 3. Соціальне призначення адміністративного права 

 Виникнення адміністративного права. Публічність адміністративного 

права. Адміністративне право у галузевій класифікації правової системи. 

Структура адміністративного права. Функції адміністративного права. 

Джерела адміністративного права. Взаємодія адміністративного права з 

іншими галузями права. Відмежування адміністративного права від інших 

галузей права. Розмежування адміністративного і цивільного права. 

Розмежування адміністративного і фінансового права. Розмежування 

адміністративного і корпоративного права. 

 

Тема 4. Адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові 

відносини 

Поняття адміністративно-правової норми. Державні гарантії дії 

адміністративно-правових норм. Відміни адміністративно-правових норм від 

норм інших галузей права. Структура адміністративно-правової норми. Гіпо- 

теза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція. Класифікація 

адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту. Класифікація 

адміністративно-правових норм .за адресатами або суб'єктами. Класифікація 

адміністративно-правових норм за формою припису. Класифікація 

адміністративно-правових норм за галузевою належністю. Класифікація 

адміністративно-правових норм за межею дії. Класифікація адміністративно- 

правових норм за ступенем спільності. Класифікація адміністративно-

правових норм за повнотою викладених велінь. Класифікація адміністративно-

правових норм за юридичною силою. Реалізація норм адміністративного 

права. Види реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). 

Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, 

обґрунтованість, доцільність). 

Поняття адміністративно-правових відносин. Публічне адміністрування 

– сфера виникнення адміністративних правовідносин. Адміністративно- 

правові та суспільні відносини. Адміністративно-правові відносини та 

адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові відносини та 

юридичні факти. Особливості адміністративно-правових відносини. Види 

адміністративних правовідносин. 

 

Тема 5. Суб’єкти адміністративного права 

Поняття суб’єктів адміністративного права. Соціальні та юридичні 

ознаки суб'єкта адміністративного права. Суб'єкт адміністративного права і 
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суб'єкт адміністративних правовідносин. Складові адміністративної 

правосуб'єктності. Адміністративна правоздатність. Адміністративна 

дієздатність. Наявність прав у сфері публічного адміністрування. Наявність 

адміністративно-правових обов'язків. Система суб'єктів адміністративного 

права. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права. Громадяни 

як суб’єкти адміністративного права. Іноземці як суб’єкти адміністративного 

права. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Види об’єднань 

громадян. Політичні партії та громадські об’єднання. Способи легалізації 

громадських об’єднань. 

 

Тема 6. Адміністративний процес 

Зміст адміністративного процесу. Адміністративний процес і предмет 

адміністративного права. Специфіка адміністративно-процесуальних норм. 

Специфіка адміністративно-процесуальних відносин. Вузький та широкий 

підходи до розуміння адміністративного процесу: історичний і сучасний 

аспекти. Адміністративна юрисдикція: традиційні уявлення і нормативна 

сучасність. Структура адміністративного процесу. Поняття адміністративної 

справи. Поняття адміністративного провадження. Поняття стадії 

адміністративного провадження. 

 

РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Тема 7. Поняття публічної адміністрації 

Категорія «публічна адміністрація» в нормативних і літературних 

джерелах. Функціональний підхід до розуміння публічної адміністрації. 

Організаційно-структурний підхід до розуміння публічної адміністрації. 

Публічна влада (влада народу, державна влада (законодавча, виконавча, 

судова), місцеве самоврядування) і публічна адміністрація. Дефініція 

категорії «публічна адміністрація». Органи публічної адміністрації. 

 

Тема 8. Публічна служба 

Поняття публічної служби. Види публічної служби. Державна служба. 

Поняття державної служби. Прийняття на державну службу. Обмеження, 

пов'язані з прийняттям на державну службу. Проходження державної служби. 

Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби. Класифікація посад. 

Ранги державних службовців. Припинення державної служби. Служба в 

органах місцевого самоврядування. Дипломатична служба. Служба в органах 

внутрішніх справ. Військова та альтернативна (невійськова) служба. Інші види 

публічної служби. 

 

Тема 9. Методи публічного адміністрування 

Поняття методів публічного адміністрування. Види методів публічного 

адміністрування. Переконання в публічному адмініструванні. Заохочення в 

публічному адмініструванні. Примус в публічному адмініструванні. Види 

примусових заходів в публічному адмініструванні. Заходи запобігання. Заходи 
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попередження. Заходи відповідальності за порушення установлень публічної 

адміністрації. 

 

Тема 10. Форми публічного адміністрування 

Поняття форм публічного адміністрування. Види форм публічного 

адміністрування. Адміністративна нормотворчість. Адміністративне 

розпорядництво. Адміністративний договір. Реєстраційні та інші юридично 

значущі дії. Організаційні дії. Матеріально-технічні операції. 

 

Тема 11. Забезпечення законності публічного адміністрування 

 Поняття законності. Гарантії забезпечення законності. Правовий 

механізм забезпечення законності. Способи забезпечення законності. 

Контроль як спосіб забезпечення законності. Нагляд як спосіб забезпечення 

законності. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності. 

 

Тема 12. Поняття адміністративних послуг 

Адміністративні послуги в предметі адміністративного права. Суб’єкти 

надання адміністративних послуг. Суб’єкти отримання адміністративних 

послуг. Юридичний зміст адміністративної послуги. Адміністративні послуги 

як засіб реалізації прав громадян. Акти адміністративних послуг. Дефініція 

адміністративної послуги. 

 

Тема 13. Нормативне забезпечення адміністративних послуг 

 Нормативні акти, які встановлюють загальні засади щодо надання 

адміністративних послуг. Нормативні акти, які встановлюють підстави та 

процедури надання окремих видів адміністративних послуг. Регулювання 

адміністративних послуг законами. Регулювання адміністративних послуг 

актами Кабінету Міністрів. Регулювання адміністративних послуг актами 

центральних органів виконавчої влади. Регулювання адміністративних послуг 

місцевими органами публічної адміністрації. 

 

РОЗДІЛ 3. ВІДНОСИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

ВІДНОСИНИ 

 

Тема 14. Загальні положення адміністративного судочинства 

Судовий адміністративний процес. Поняття адміністративного 

судочинства. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства 

України. Завдання адміністративного судочинства Принципи 

адміністративного судочинства. Поняття адміністративного позову. 

 

Тема 15. Організація адміністративного судочинства 

 Система адміністративних судів. Місцеві адміністративні суди. 

Апеляційні адміністративні суди. Верховний суд України. Юрисдикція 



13 
 

адміністративних судів. Предметна юрисдикція адміністративних судів. 

Територіальна юрисдикція адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція 

адміністративних судів. Особи, які беруть участь у справі. Сторони в судовому 

адміністративному процесі. Інші учасники адміністративного судового 

процесу. Докази в адміністративному судочинстві. 

 

Тема 16. Види проваджень за Кодексом адміністративного 

судочинства 

Провадження в суді першої інстанції. Право на звернення до 

адміністративного суду. Апеляційне провадження. Поняття апеляції в 

адміністративному судочинстві. Суд апеляційної інстанції. Порядок і строки 

апеляційного оскарження. Касаційне провадження. Поняття касації в 

адміністративному судочинстві. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне 

оскарження. 

 

Тема 17. Процесуальний примус 

Поняття заходів процесуального примусу. Підстави і порядок 

застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального 

примусу. Попередження. Видалення із залу судового засідання. Тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом. Привід. Штраф. Особливості 

застосування заходів процесуального примусу. 

 

РОЗДІЛ 4. ВІДНОСИНИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Тема 18. Законодавче забезпечення відповідальності за 

адміністративні правопорушення (проступки) 

Конституційність відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень. Законодавство України про адміністративні правопорушення. 

Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Характеристика інших актів законодавства щодо адміністративних 

правопорушень. Завдання Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Взаємодія Кодексу України про адміністративні 

правопорушення з іншими актами законодавства, що регулюють 

адміністративну відповідальність. Повноваження місцевих рад щодо 

прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна 

відповідальність. Чинність закону про відповідальність за адміністративні 

правопорушення. 

 

Тема 19. Поняття адміністративного правопорушення (проступку) 

Визначення адміністративного проступку в законодавстві. Історія 

поняття «адміністративний проступок» і його співвідношення з поняттям 

«адміністративне правопорушення». Апостеріорні і апріорні ознаки 

адміністративного проступку. Суспільна небезпечність і шкідливість 
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адміністративного проступку. Співвідношення адміністративного проступку і 

злочину. Співвідношення адміністративного і дисциплінарного проступку. 

 

Тема 20. Склад адміністративного проступку. 

Поняття складу адміністративного проступку. Види складів 

адміністративного проступку. Система ознак складу. Об'єкт 

адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного 

проступку. Суб'єкт адміністративного проступку. Суб'єктивна сторона 

адміністративного проступку. Вчинення адміністративного правопорушення 

умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності. Види 

адміністративних правопорушень. Запобігання адміністративним 

правопорушенням. 

 

Тема 21. Адміністративна відповідальність 

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Законодавче 

забезпечення адміністративної відповідальності. Відокремлення 

адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після 

досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Відповідальність 

посадових осіб. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів. Відповідальність іноземних 

громадян і осіб без громадянства. Обставини, що виключають адміністративну 

відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). 

Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення. 

Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

Застосування до неповнолітніх заходів впливу. Зобов'язання публічно або в 

іншій формі попросити вибачення у потерпілого. Застереження. Догана або 

сувора догана. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які 

їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. Застосування до 

неповнолітніх загальних підстав адміністративної відповідальності. 

 

Тема 22. Адміністративні стягнення 

Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного 

стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні 

стягнення. Попередження. Штраф. Штрафні бали. Оплатне вилучення 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. Громадські роботи. Суспільно корисні роботи. Виправні 
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роботи. Адміністративний арешт. Адміністративний арешт з утриманням на 

гауптвахті. 

 

Тема 23. Накладення адміністративного стягнення 

Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення. Обставини, що пом'якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність 

за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень 

при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків 

адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного 

стягнення. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була 

піддана адміністративному стягненню. Покладення обов'язку відшкодувати 

заподіяну шкоду. Забезпечення законності при застосуванні заходів  впливу за       

адміністративні правопорушення. 

 

Тема 24. Загальні засади адміністративно-деліктного провадження 

(провадження в справах про адміністративні проступки) 

Поняття адміністративно-деліктного провадження (процесу). Завдання 

адміністративно-деліктного провадження. Порядок провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. 

Загальна характеристика заходів забезпечення адміністративно-

деліктного провадження. Доставлення порушника. Адміністративне 

затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів (у 

тому числі посвідчення водія). Тимчасове затримання транспортного засобу. 

Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції. Привід. Суб’єкти, яким надано право 

застосовувати заходи процесуального примусу. 

Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які 

мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

Надіслання протоколу. Випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається. Місце протоколу про адміністративне 

правопорушення у системі процесуальних документів адміністративно-

деліктного провадження. 

Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Види 

постанов по справі про адміністративне правопорушення. 
 

Тема 25. Стадії адміністративно-деліктного провадження 

Поняття стадії адміністративно-деліктного провадження. Порушення 

справи. Адміністративне розслідування. Докази і доказування у справі про 

адміністративне правопорушення. Види доказів. Оцінка доказів. Розгляд 

справи. Суб’єкти, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення. Підготовка справи до розгляду. Винесення постанови. Види 
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постанов. Перегляд постанови. Оскарження постанови. Перегляд постанови 

вищестоящим керівником. Виконання постанови. Звернення постанови до 

виконання. Безпосереднє виконання постанови. Особливості виконання 

постанов про накладення окремих адміністративних стягнень 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

1. Адміністративна відповідальність іноземців  та осіб без громадянства. 

2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

3. Адміністративний арешт. 

4. Адміністративний договір в публічному адмініструванні. 

5. Адміністративний нагляд. 

6. Адміністративні послуги в публічному адмініструванні. Порядок їх 
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надання. 

7. Адміністративно-правовий статус біженців. 

8. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 

9. Адміністративно-правовий статус державних агентств. 

10. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій. 

11. Адміністративно-правовий статус державних служб. 

12. Адміністративно-правовий статус іноземців  та осіб без громадянства. 

13. Адміністративно-правовий статус осіб, які потребують або 

тимчасового захисту. 

14. Арешт з утриманням на гауптвахті. 

15. Види адміністративних проваджень. 

16. Види заходів процесуального примусу в адміністративному 

судочинстві 

17. Види органів виконавчої влади. 

18. Види постанов у справі про адміністративний проступок. 

19. Види примусових заходів в публічному адмініструванні. 

20. Вимоги до позовної заяви. 

21. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається. 

22. Виправні роботи. 

23. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб,  на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів. 

24. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. 

25. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд 

на стан сп'яніння. 

26. Вступ на державну службу. 

27. Громадські роботи. 

28. Громадські роботи та суспільно корисні роботи як адміністративні 

стягнення. 

29. Докази в адміністративному судочинстві. 

30. Докази в справах про адміністративні правопорушення. 

31. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

32. Заходи попередження в публічному адмініструванні. 

33. Заходи припинення в публічному адмініструванні. 

34. Звернення громадян у системі способів забезпеченні законності. 

35. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

36. Зміст та основні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного 

проступку. 

37. Інстанційна юрисдикція (підсудність) адміністративних судів. 

38. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація. 

39. Категорії справ про адміністративні проступки, що розглядаються 

лише судами. 

40. Контроль в публічному адмініструванні. 
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41. Конфіскація та оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 

42. Метод адміністративного права. 

43. Методи публічного адміністрування. 

44. Міністерства в публічній адміністрації. 

45. Місце розгляду справ про адміністративні проступки. 

46. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного 

права. 

47. Об’єкт адміністративного проступку. 

48. Обмеження при проходженні публічної служби. 

49. Обставини, що виключають провадження в справах про 

адміністративні проступки. 

50. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. 

51. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність. 

52. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного 

права. 

53. Оскарження постанови по справі  про адміністративне 

правопорушення. 

54. Основні та додаткові ознаки об’єктивної сторони адміністративного 

проступку. 

55. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві. 

56. Підстави адміністративної відповідальності. 

57. Підсудність адміністративних справ апеляційним судам. 

58. Підсудність адміністративних справ Верховному Суду. 

59. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

60. Позбавлення спеціального права, наданого громадянину. 

61. Поняття державної служби та публічної служби. 

62. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

63. Поняття та види суб’єктів адміністративного проступку. 

64. Поняття та ознаки адміністративного права. 

65. Поняття та ознаки адміністративного проступку. 

66. Поняття та особливості адміністративної відповідальності. 

67. Поняття та структура публічної адміністрації. 

68. Порядок і підстави проведення особистого огляду та огляду речей. 

Порядок і підстави тимчасового вилучення посвідчення водія. 

69. Порядок і підстави тимчасового затримання транспортних засобів. 

70. Порядок  оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

71. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

72. Правові акти публічної адміністрації. 

73. Предмет адміністративного права. 

74. Президент України і публічна адміністрація. 
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75. Принципи адміністративного судочинства. 

76. Принципи адміністративної відповідальності. 

77. Припинення державної служби. 

78. Система адміністративних судів. 

79. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. 

80. Справи, що підсудні місцевим адміністративним судам. 

81. Справи, що підсудні окружним адміністративним судам. 

82. Сторони в адміністративному судочинстві. 

83. Строки накладення адміністративного стягнення. 

84. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах. 

85. Територіальна юрисдикція (підсудність) адміністративних судів. 

86. Формальний та матеріальний склад адміністративного проступку. 

87. Форми публічного адміністрування. 

88. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом в 

системі органів публічної адміністрації. 

89. Штраф як адміністративне стягнення. 

 

1.3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Поняття, принципи і система цивільного права. Цивільне 

законодавство. Цивільні правовідносини  

Місце цивільного права в системі правових галузей. Взаємодiя цивiльного 

права з iншими галузями права. Поняття цивiльного права як самостiйної 

галузi права. Предмет i метод цивiльно-правового регулювання. Функцiї i 

принципи цивiльного права. Структура та система цивiльного права.  

Поняття та система цивільного законодавства. Цивiльний кодекс України. 

Проблеми реформування цивiльного законодавства України у сучасних 

умовах. Дiя цивiльного законодавства. Усунення прогалин у чинному 

цивiльнму законодавствi. Аналогiя права та аналогiя закону. Значення судової 

практики, моральних норм при застосуванні цивільного законодавства. 

Поняття i загальна характеристика цивільних правовідносин. Ознаки 

цивільних правовідносин та їх зміст. Права й обов`язки суб’єктів цивільних 

правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин.  

 

Тема 2. Фізичні особи як суб`єкти цивільного права. Юридичні особи.  

Держава Україна як суб`єкт цивільного права Поняття та зміст цивільної 

правоздатності фізичної особи. Поняття, зміст і рівні цивільної дієздатності 

фізичної особи.  

Обмеження дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи 

недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її 

померлою.  

Фізична особа-підприємець.  

Акти цивільного стану. Опіка та піклування.  
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Поняття й ознаки юридичної особи. Теорії походження юридичної особи. 

Види юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб. Органiзацiйно-правовi 

форми дiяльностi юридичних осiб. Підприємство як юридична особа. 

Господарські товариства. Господарські об’єднання. Філії та представництва 

юридичних осіб. Виникнення юридичних осiб. Способи виникнення 

юридичних осіб. Право- та дiєздатнiсть юридичних осiб. Припинення 

юридичних осiб. Банкрутство.  

 

Тема 3. Об`єкти цивільних прав. Особисті немайнові права фізичної 

особи  

Поняття i види об’єктів цивільних прав. Класифiкацiя речей. Поняття 

рухомого й нерухомого майна. Майно як об’єкт цивільних правовідносин. 

Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Дiї, послуги, продукти творчої 

діяльності, особисті немайнові блага як об`єкти цивільних прав.  

Поняття особистих немайнових відносин, не зв’язаних з майновими. 

Види особистих немайнових прав, не пов`язаних з майновими.  

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної 

особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи. Особливості захисту цих прав.  

 

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. Правочини. Здійснення цивільних прав. Представництво 

i довіреність. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.  

Юридичні факти та їх класифікація. Поняття та види правочинів. Умови 

дійсності правочинів. Форма правочинів. Зміст правочинів. Умови й строки в 

правочинах. Недійсні правочини. Фіктивні й удавані правочини.  

Поняття i принципи здійснення цивільних прав. Межі здійснення 

цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав.  

Представництво i довіреність. Поняття, значення та види представництва. 

Довiренiсть та її види. Передоручення. Припинення довіреності.  

Поняття і значення строків у цивільному праві. Види цивільно-правових 

строків. Гарантійні й претензійні строки. Присікальні строки.  

Позовна давність. Загальні й спеціальні строки позовної давності. 

Перебіг, зупинення і переривання строків позовної давності.  

Поняття i зміст суб`єктивного права на захист. Способи захисту 

цивільних прав.  

Тема 5. Право власності та інші речові права. Право приватної 

власності. Право державної та комунальної власності. Право спільної 

власності. Захист права власності. Право інтелектуальної власності.  

Поняття власності. Право власності в об`єктивному і суб`єктивному 

значенні. Зміст права власності. Форми власності за законодавством України. 

Способи набуття і припинення права власності. Момент виникнення права 

власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі. Речові права на чуже 

майно. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном.  
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Загальні поняття права приватної власності. Об`єкти права приватної 

власності. Умови виникнення і припинення права приватної власності. 

Приватизація як один із способів виникнення права приватної власності. 

Здійснення права приватної власності.  

Загальні положення про державну власність. Підстави виникнення і 

припинення права державної власності. Зміст і здійснення права державної 

власності. Підстави виникнення і припинення права комунальної власності. 

Поняття права спільної власності. Особливості окремих різновидів права 

спільної власності. Право спільної часткової власності. Право спільної 

сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.  

Значення та засоби захисту права власності. Витребування майна 

власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). 

Витребування грошей i цінних паперів на пред`явника. Захист прав власника 

вiд порушень, не поєднаних з позбавленням володiння. Iншi засоби цивільно-

правового захисту права власностi.  

Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття i 

джерела авторського права. Об`єкти, суб`єкти, зміст авторського права. 

Поняття суміжних прав. Захист авторського права i суміжних прав. Право 

промислової власності.  

 

Тема 6. Загальні положення про зобов`язання. Цивiльно–правова 

відповідальність  

Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система 

зобов’язального права. Поняття та основні риси цивільно-правового 

зобов’язання. Відмінність зобов’язальних правовідносин від правовідносин 

власності та особистих немайнових правовідносин. Суб’єкти зобов’язальних 

правовідносин. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст 

зобов’язальних правовідносин.  

Види цивільно-правових зобов’язань. Договірні та недоговірні 

зобов’язання. Зобов’язання, спрямовані на передачу майна. Зобов’язання, 

спрямовані на виконання робіт. Зобов’язання, спрямовані на надання послуг. 

Зобов’язання, спрямовані на сплату грошей.  

Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Правочини, 

договори, завдання шкоди, односторонні правомірні дії.  

Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Умови 

(підстави) цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення боржника 

від відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна і 

недоговірна відповідальність. Часткова, солідарна і субсидіарна (додаткова) 

відповідальність. Розмір цивільно-правової відповідальності.  

 

Тема 7. Загальні положення про договір  

Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Принцип 

свободи договору. Функції цивільно-правового договору.  
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Види цивільно-правових договорів. Реальні та консенсуальні договори. 

Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. 

Попередній договір. Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний 

договір. Договір на користь третьої особи.  

Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. 

Поняття та значення істотних умов договору. Істотні умови договору за 

Цивільним та Господарським кодексами України. Звичайні та випадкові умови 

договору. Тлумачення умов договору.  

Стадії укладення цивільно-правового договору. Поняття та основні 

ознаки пропозиції укласти договір (оферти). Поняття та основні ознаки 

акцепту. Строки прийняття оферти. Форма договору. Момент укладення 

договору. Місце укладення договору.  

Підстави для зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання 

договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.  

 

Тема 8. Недоговірні зобов’язання, що виникають з односторонніх дій. 

Зобов’язання з відшкодування шкоди 

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна 

обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій в майнових 

інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної 

особи, майна фізичної або юридичної особи. Створення загрози життю, 

здоров’я, майну фізичної особи або майну юридичної особи.  

Загальні положення про відшкодування шкоди. Поняття і значення 

зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність за 

завдану моральну шкоду. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з 

вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і 

громадських організацій, а також службовими особами. Відповідальність за 

шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 

підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім, 

недієздатним і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій.  

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг).  

 

Тема  9. Загальні положення спадкового права.  

Поняття і значення спадкового права. Поняття та значення відкриття 

спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Підстави та порядок вжиття 

заходів до охорони спадщини. Поняття, способи, порядок і строки прийняття 

спадщини. Поняття та порядок визнання спадкового майна відмерлим. 

Порядок оформлення спадкових прав. Спадковий договір.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. Поняття приватного та цивільного права. 

2. Цивільне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.  

3. Місце цивільного права в системі правових галузей. 

4. Предмет та метод цивільного права. 

5. Принципи та функції цивільного права. 

6. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство. 

7. Дія цивільно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.  

8. Застосування цивільного законодавства по аналогії.  

9. Тлумачення цивільно-правових норм. 

10. Значення судової практики для регулювання цивільних правовідносин. 

11. Поняття і особливості цивільного правовідношення.  

12. Елементи цивільного правовідношення: суб’єкти, об’єкти та зміст. 

13. Види цивільних правовідносин. 

14. Юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

15. Класифікація юридичних фактів.  

16. Юридичний склад. Складні юридичні факти. 

17. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі 

здійснення цивільних прав.  
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18. Право на захист цивільних прав та інтересів. Юрисдикційні та 

неюрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів. 

19. Способи захисту цивільних прав. 

20. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, форми та підстави 

притягнення.  

21. Правонаступництво: поняття та сутність відносин. 

22. Поняття фізичної особи. Ім’я та місце проживання фізичної особи та їх 

значення для цивільного обігу. 

23. Правоздатність фізичних осіб та її зміст.  

24. Дієздатність фізичних осіб та її види.  

25. Обмеження дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. Правові 

наслідки визнання фізичної особи недієздатною. 

26. Порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою і 

оголошення її померлою.  

27. Правовий статус фізичної особи-підприємця.  

28. Поняття опіки та піклування. Органи опіки та піклування. Порядок 

призначення опікуна або піклувальника. Права та обов‘язки опікуна та 

піклувальника.  

29. Акти цивільного стану: поняття, види та значення. 

30. Поняття та ознаки юридичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин. 

31. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.   

32. Види юридичних осіб.  

33. Підприємницькі та непідприємницькі товариства – загальна 

характеристика, види.  

34. Поняття речі.  Класифікація речей.  

35. Нерухомі та рухомі речі. Державна реєстрація прав на нерухомість. 

36. Гроші. Валютні цінності.  

37. Поняття цінного паперу. Групи та види цінних паперів.  

38. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. 

39. Дії як об’єкти цивільних прав.  

40. Інформація як об’єкт цивільних прав. Види інформації за цивільним 

законодавством України. 

41. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав. 

42. Особливі об’єкти цивільних прав (тварини, майно, підприємство як єдиний 

майновий комплекс. 

43. Поняття правочину та його ознаки. 

44. Види правочинів.  

45. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.   

46. Форма правочину. Способи волевиявлення. 

47. Вимоги до письмової форми правочину. Правочини, які належить вчиняти 

у письмовій формі. Нотаріальне посвідчення правочину.  

48. Державна реєстрація правочину. 

49. Тлумачення змісту правочину. 

50. Недійсність правочину. Поняття нікчемного та оспорюваного правочину  
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51. Оспорювані правочини. 

52. Удавані та фіктивні правочини. 

53. Поняття та значення представництва. Суб’єкти представництва. 

54. Підстави виникнення та види представництва за підставами виникнення. 

55. Комерційне представництво. 

56. Права та обов’язки в представництві. 

57. Довіреність: поняття, значення та реквізити. 

58. Види, форма та строк довіреності. 

59. Поняття строку і терміну в цивільному праві. 

60. Визначення і початок перебігу строку і терміну. Закінчення строку.   

61. Порядок вчинення дій в останній день строку. 

62. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.  

63. Обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності.  

64. Зупинення, переривання і відновлення строків позовної давності.  

65. Наслідки спливу позовної давності.  

66. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

67. Поняття, ознаки та юридична природа особистих немайнових прав 

фізичної особи.  

68. Види особистих немайнових прав фізичної особи.   

69. Зміст особистого немайнового права фізичної особи.  

70. Здійснення та забезпечення здійснення особистих немайнових прав. 

71. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи.  

72. Правові підстави та зміст права на захист особистого немайнового права 

фізичної особи.  

73. Загальні та спеціальні способи захисту особистого немайнового права 

фізичної особи. 

74. Права спрямовані на індивідуалізацію фізичної особи (право на ім’я, на 

його зміну і використання, право на індивідуальність, право на охорону 

інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- і відео зйомок, 

право на повагу гідності і честі, недоторканості і ділової репутації тощо). 

75. Право на індивідуальність та на особисте життя і його таємницю. 

76. Право на інформацію та його забезпечення. Захист персональних даних 

фізичної особи. 

77. Право на місце проживання і свободу пересування.   

78. Загальна характеристика суспільних відносин в сфері інтелектуальної 

діяльності.  

79. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Співвідношення права власності 

та права інтелектуальної власності. 

80. Первісні та похідні суб’єкти правовідносин в сфері інтелектуальної 

діяльності. 

81. Особисті немайнові права в сфері інтелектуальної власності.  

82. Майнові права суб’єктів прав інтелектуальної власності.  

83. Підстави виникнення та набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Розпорядження правами інтелектуальної власності.  
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84. Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності. 

85. Поняття зобов’язання та зобов’язального права 

86. Види цивільно-правових зобов’язань, їх характеристика. 

87. Підстави виникнення, зміни та припинення зобов’язання 

88. Сторони та треті особи у зобов’язанні 

89. Підстави та порядок заміни кредитора у зобов’язанні 

90. Зміст, форма та сторони договору про заміну боржника у зобов’язанні 

91. Загальні умови виконання зобов’язання 

92. Солідарна вимога кредиторів у зобов’язанні 

93. Солідарний обов’язок боржників у зобов’язанні 

94. Зобов’язально-правові види забезпечення виконання зобов’язання 

95. Речово-правові види забезпечення виконання зобов’язань 

96. Припинення зобов’язання належним виконанням 

97. Припинення зобов’язання переданням відступного 

98. Правила припиненні зобов’язання зарахуванням 

99. Припиненні зобов’язання за домовленістю сторін 

100. Припинення зобов’язання прощенням боргу 

101. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній 

особі 

102. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи 

103. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи 

104. Правові наслідки порушення зобов’язання 

105. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання 

106. Збитки і неустойка 

107. Поняття та види цивільно-правових договорів 

108. Суттєві та типові умови договору 

109. Публічний договір, договір приєднання 

110. Попередній договір, договір на користь третьої особи 

111. Порядок укладення договору 

112. Зміна або розірвання договору 

113. Припинення чинності договору 

114. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. 

115. Різновиди договору купівлі-продажу. 

116. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 

117. Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової 

загибелі майна. 

118. Відповідальність продавця за недоліки проданого майна та відсуджений 

речі у покупця. 

119. Права споживачів у випадку придбання товарів неналежної якості, 

відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів". 

120. Захист прав споживачів. 

121. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє (форвардні, ф’ючерсні, 

опціон). 
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122. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання 

(догляду). 

123. Рента. 

124. Поняття та загальна характеристика договору дарування. 

125. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода. 

126. Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки. 

Відповідальність постачальника за порушення умов договору поставки. 

127. Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації. 

128. Постачання енергетичними та іншими ресурсами.  

129. Поняття та різновиди договору майнового найму. Загальна 

характеристика. 

130. Сторони договору майнового найму, їх права та обов’язки.  

131. Розподіл обов&apos;язків по ремонту орендованого майна. Наслідки 

проведеного поліпшення орендованого майна.  

132. Піднайом та суборенда. Права, обов’язки та відповідальність сторін.  

133. Припинення договору майнового найму (оренди). Особливості оренди 

майна за Законом України "Про оренду державного та комунального 

майна". 

134. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов’язки сторін договору 

лізингу. Різновиди лізингу. 

135. Договір побутового прокату (поняття та особливості). Поняття договору 

підряду.     

136. Відмінності договору підряду від суміжних договорів. 

137. Суттєві умови договору підряду.    

138. Права та обов’язки сторін за договором підряду. 

139. Виконання договору підряду. Випадки та умови дострокового 

розірвання договору підряду. 

140. Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору підряду. 

141. Договір побутового підряду. Особливості договору.  

142. Поняття, значення та загальна характеристика договору будівельного 

підряду. 

143. Підстави укладення договору будівельного підряду. Суттєві умови 

договору будівельного підряду. 

144. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.  

145. Підряд на проектні та пошукові роботи.  

146. Характеристика транспортних договорів.  

147. Позичка. 

148. Поняття, види, специфіка транспортних договорів. 

149. Поняття та зміст договору перевезення вантажів.  

150. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажів.  

151. Особливості договору морського перевезення вантажів.  

152. Договір перевезення пасажирів та багажу.  

153. Договір транспортного експедирування. 

154. Поняття страхування. Основні страхові поняття. 
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155. Зобов’язання з обов’язкового страхування. 

156. Договори по добровільному страхуванню. Загальна характеристика. 

157. Поняття, суттєві умови, форма договору зберігання. 

158. Поняття, значення, зміст договору доручення. 

159. Поняття та загальна характеристика договору комісії. 

160. Форма, порядок укладання, зміст договору комісії. 

161. Договір факторингу. 

162. Договір управління майном 

163. Порядок та форми розрахунків в Україні. 

164. Безготівкові розрахунки, їх різновиди та особливості.  

165. Вексель: поняття та види. Розрахунки векселями. 

166. Кредитний договір: поняття, зміст, порядок укладання, суттєві умови. 

167. Поняття, сторони та предмет договору позики. 

168. Форма, права та обов’язки сторін по договору позики. 

169. Авторський договір. Поняття та загальна характеристика. 

170. Сторони авторського договору. їх права та обов’язки. 

171. Види авторських договорів та їх зміст. 

172. Загальна характеристика договорів на використання об’єктів 

промислової власності. 

173. Види ліцензійних договорів та їх специфіка. 

174. Суттєві умови ліцензійних договорів. 

175. Права та обов’язки сторін за ліцензійним договором. 

176. Договір простого товариства. 

177. Загальні положення про зобов’язання щодо спільної діяльності. 

178. Установчий договір, як різновид договору про спільну діяльність. 

179. Договір комерційної концесії. 

180. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії.  

181. Особливі умови договору комерційної концесії.  

182. Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії. 

183. Загальна характеристика зобов’язань за спільною діяльністю.  

184. Види зобов’язань за спільною діяльністю та підстави їх виникнення. 

185. Поняття та сторони договору простого товариства. 

186. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями.  

187. Виділення долі учасника на вимогу його кредитора.  

188. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства 

та розірвання договору.  

189. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства 

припинений. 

190. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. 

191. Припинення зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди. 

192. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. 

193. Поняття зобов’язань із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 

без її доручення. 



33 
 

194. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення. 

195. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи. 

196. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. 

197. Поняття та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок створення 

загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. 

198. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або 

юридичної особи.  

199. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок не усунення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

200. Загальні положення про відшкодування шкоди  

201. Спеціальні випадки відшкодування завданої шкоди 

202. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або 

недієздатною особою  

203. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки  

204. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю  

205. Відшкодування шкоди особою,яка застрахувала свою цивільну 

відповідальність 

206. Повернення в натурі безпідставно набутого майна.  

207. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його 

утримання. 

208. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню. 

209. Загальні положення про спадкування  

210. Спадкування за заповітом  

211. Спадкування за законом  

212. Здійснення права на спадкування   

213. Виконання заповіту. 

214. Спадковий договір.  

 

1.4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Цивільне процесуальне право, як самостійна галузь права. 

Принципи цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні 

правовідносини.  

Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій. 

Сутність правосуддя в цивільних справах. Поняття цивільного процесу 

(цивільного судочинства). Предмет та метод цивільного процесуального 

права. Джерела цивільного процесуального права. Межі дії цивільного 

процесуального права. Наука цивільного процесуального права. Поняття та 

значення принципів цивільного процесуального права. Система принципів 

цивільного процесуального права. Загально-правові принципи. Міжгалузеві 
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принципи. Галузеві принципи. Принципи стадії судового розгляду справи. 

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення 

цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних 

правовідносин.  

 

Тема 2. Суд як суб’єкт цивільного процесу. Сторони та інші учасники 

цивільного процесу.  

Поняття суду. Склад суду. Процесуальні права та обов’язки суду. 

Головуючий при розгляді справи. Відводи. Поняття сторін у цивільному 

процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. 

Неналежна сторона і порядок її заміни. Процесуальне правонаступництво. 

Поняття про треті особи. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на 

предмет спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет 

спору. Правове становище прокурора у цивільному процесі. Підстави та 

форми участі в цивільному процесі органів державного управління, органів 

місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій, та 

окремих громадян, які захищають права інших осіб. Порядок порушення 

цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших 

осіб. Поняття представництва в суді. Види представництва. Процесуальне 

становище та повноваження представника у суді.  

 

Тема 3. Строки у цивільному процесі Судові витрати. Юридична 

відповідальність у цивільному процесі.  

Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних 

строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Поняття та 

значення судових витрат. Види судових витрат. Судовий збір. Порядок 

обчислення та сплати судового збору. Звільнення від сплати судового збору. 

Повернення судового збору. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. 

Витрати, пов’язані з оплатою послуг перекладачів, свідків, експертів та інших 

витрат. Відшкодування матеріальних витрат. Розподіл та відшкодування 

понесених витрат у справі. Розподіл і відшкодування судових витрат.  

 

Тема 4. Юрисдикція суду та підсудність цивільних справ. 

Доказування та докази в цивільному судочинстві.  

Поняття та види юрисдикції. Родова юрисдикція. Територіальна 

юрисдикція. Порядок передачі справи до іншого суду. Поняття та види 

підсудності. Функціональна підсудність. Територіальна підсудність: загальна, 

альтернативна, виключна, за зв’язком справ, за ухвалою суду. Правила 

підсудності. Поняття і мета судового доказування. Поняття судових доказів. 

Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. Належність 

доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка судових доказів. 

Пояснення сторін і третіх осіб. Показання свідків. Письмові докази. Речові 

докази. Висновок експерта. Забезпечення доказів.  
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Тема 5. Загальна характеристика позовного провадження. Відкриття 

провадження по справі. Підготовка справи до судового розгляду.  

Поняття позовного провадження.. Поняття позову та його елементи. Види 

позовів. Право на пред’явлення позову. Захист інтересів відповідача. Зміна 

позову. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін. 

Врегулювання спору за участю судді. Забезпечення позову. Право на 

звернення до суду за судовим захистом. Передумови права на звернення до 

суду та порядок його здійснення. Позовна заява та її реквізити. Порядок 

виправлення недоліків позовної заяви. Підстави відмови в прийнятті заяви. 

Правові наслідки порушення цивільної справи. Мета і значення підготовки 

справи до судового розгляду. Зміст і порядок провадження підготовки 

цивільних справ до судового розгляду. Призначення справи до судового 

розгляду. Повідомлення і виклики суду. Спрощене позовне провадження. 

Заходи процесуального примусу. 

 

Тема 6. Судовий розгляд цивільних справ. Заочний розгляд справи. 

Судові рішення.  

Поняття та значення стадії судового розгляду. Процесуальний порядок 

судового розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення 

позову без розгляду. Фіксування цивільного процесу. Підстави заочного 

розгляду справи. Порядок заочного розгляду справи. Поняття й види рішень 

суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового 

рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив. Законна 

сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції.  

 

Тема 7. Наказне провадження. Окреме провадження. Поняття та 

характеристика наказного провадження. Відмінності наказного та позовного 

провадження. Підстави подання заяви про видачу судового наказу. Зміст 

заяви. Порядок розгляду заяви судом. Зміст та вимоги судового наказу. 

Порядок видачі судового наказу сторонам. Оскарження судового наказу. 

Юридична природа окремого провадження. Визнання громадянина обмежено 

дієздатним чи недієздатним. Визнання громадянина безвісно відсутнім або 

оголошення його померлим. Усиновлення дітей, які проживають на території 

України. Встановлення неправильності запису в актах громадського стану. 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Відновлення прав на 

втрачені цінні папери на пред’явника. Надання психіатричної допомоги у 

примусовому порядку. Визнання спадщини відумерлою. Передача безхозного 

майна у державну або комунальну власність. Обов'язкова госпіталізація до 

протитуберкульозного закладу. Розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

 

Тема 8. Апеляційне провадження 

Загальна характеристика апеляційного оскарження. Право апеляційного 

оскарження та порядок його здійснення. Підготовка та розгляд справи у суді 



36 
 

апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для 

скасування рішення суду в апеляційному порядку. Постанова суду апеляційної 

інстанції. 

 

Тема 9. Касаційне провадження  

Сутність перегляду судових актів у касаційному порядку. Суд касаційної 

інстанції. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення. Підстави 

для скасування судових актів у касаційному порядку. Відкриття касаційного 

провадження. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції.  

 

Тема 10. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Форма і зміст заяви. 

Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій.  

2. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).  

3. Предмет та метод цивільного процесуального права.  

4. Джерела цивільного процесуального права.  

5. Поняття та значення принципів цивільного процесуального права.  

6. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.  

7. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.  

8. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.  

9. Склад суду при розгляді цивільних справ. Відводи.  

10. Поняття сторін у цивільному процесі.  

11. Процесуальні права та обов’язки сторін.  

12. Процесуальна співучасть.  

13. Неналежна сторона і порядок її заміни.  

14. Процесуальне правонаступництво.  

15. Поняття про треті особи.  

16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.  

17. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.  

18. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів, які наділяються 

правом захищати права та свободи інших осіб.  

19. Поняття представництва в суді. Види представництва. Процесуальне 

становище та повноваження представника у суді.  

20. Поняття процесуальних строків та їх види.  

21. Обчислення процесуальних строків.  

22. Продовження та поновлення процесуальних строків.  

23. Поняття та значення судових витрат. Види судових витрат. 

24. Судовий збір. Порядок обчислення та сплати судового збору.  

25. Звільнення від сплати судового збору. Повернення судового збору.  

26. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді.  

27. Поняття та види юрисдикції.  

28. Предматна та суб’єктна юрисдикція. 

29. Інстанційна юрисдикція.   

30. Територіальна юрисдикція (підсудність): загальна, альтернативна, 

виключна, за зв’язком справ. 

31. Поняття і мета судового доказування.  

32. Поняття судових доказів. Предмет доказування.  

33. Факти, які не потребують доказування.  

34. Належність доказів і допустимість засобів доказування.  

35. Оцінка судових доказів.  
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36. Поняття позовного провадження. 

37. Поняття позову та його елементи.  

38. Види позовів.  

39. Право на пред’явлення позову.  

40. Захист інтересів відповідача.  

41. Мирова угода сторін. Врегулювання спору за участю судді. 

42.  Забезпечення позову.  

43. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної 

заяви.  

44. Підстави відмови в прийнятті заяви.  

45. Правові наслідки відкриття провадження у цивільної справи.  

46. Підготовче провадження 

47. Спрощене позовне провадження.  

48. Заходи процесуального примусу. 

49. Поняття та значення стадії розглялу справи по суті. Процесуальний 

порядок судового засідання.  

50. Зупинення і закриття провадження у справі.  

51. Залишення позову без розгляду.  

52. Фіксування цивільного процесу.  

53. Підстави заочного розгляду справи.  

54. Порядок заочного розгляду справи.  

55. Поняття й види рішень суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове 

рішення.  

56. Зміст судового рішення.  

57. Поняття та характеристика наказного провадження.  

58. Відмінності наказного та позовного провадження.  

59. Підстави подання заяви про видачу судового наказу.  

60. Порядок розгляду заяви судом.  

61. Зміст та вимоги судового наказу.  

62. Оскарження судового наказу.  

63. Юридична природа окремого провадження.  

64. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.  

65. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим.  

66. Усиновлення дітей, які проживають на території України.  

67. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.  

68. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника.  

69. Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.  

70. Визнання спадщини відумерлою.  

71. Передача безхозного майна у державну або комунальну власність.  

72. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.  

73. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичних та фізичних осіб. 

74. Загальна характеристика апеляційного оскарження.  
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75. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення.  

76. Підготовка та розгляд справи у суді апеляційної інстанції. 

Повноваження суду апеляційної інстанції.  

77. Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку.  

78. Постанова суду апеляційної інстанції. 

79. Сутність перегляду судових актів у касаційному порядку.  

80. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення.  

81. Підстави для скасування судових актів у касаційному порядку.  

82. Відкриття касаційного провадження.  

83. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції.  

84. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами.  

85. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами.  

86. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

1.5. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. 

ВЧЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН. 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та принципи кримінального права. 

Поняття кримінального права України як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни. Предмет кримінального права. Завдання та функції 

кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання. 

Взаємозв'язок кримінального права іншими галузями права. Кримінально- 

правова політика держави. Принципи кримінального права. 

 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність. Закон про 

кримінальну відповідальність у системі джерел кримінального права. 

Кримінально- правова норма, її структура. Структура закону про кримінальну 

відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність. Дія 

закону про кримінальну відповідальність у просторі, часі та за колом осіб. 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність, його суб'єкти та види. 

Способи тлумачення. Аналогія у кримінальному праві України. 

 

Тема 3. Поняття та види злочинів. Способи визначення поняття 

злочину. Криміналізація та декриміналізація суспільно небезпечних діянь. 

Визначення поняття злочину за КК України. Ознаки злочину (суспільна 

небезпечність, протиправність, винність, караність), їх зміст. Місце злочину в 

системі правопорушень. Відмежування злочину від інших правопорушень та 

від правомірної поведінки. Малозначне діяння. Критерії класифікації 

злочинів. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Інші види злочинів. 
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Тема 4. Склад злочину. Поняття складу злочину та його значення. 

Співвідношення понять злочин та склад злочину. Елементи складу злочину, їх 

органічна єдність. Ознаки складу злочину: обов'язкові та факультативні. 

Класифікація видів складу злочину. Поняття та стадії кваліфікації злочину. 

Види кваліфікації. Формула кваліфікації. Правила кваліфікації. 

 

Тема 5. Об' єкт злочину. Поняття об'єкту злочину та його значення в 

структурі елементів складу злочину. Підходи до визначення об'єкта злочину. 

Структура об'єкта злочину. Класифікація об'єктів злочину по «горизонталі» та 

«вертикалі». Поняття загального, родового та безпосереднього об'єкта. 

Поняття предмету злочину та його значення. Відмінність предмета злочину від 

об'єкта злочину. Способи опису предмета злочину в диспозиціях норм КК 

України. 

 

Тема 6. Об'єктивна сторона злочину. Поняття об'єктивної сторони 

складу злочину та її значення. Обов'язкові та факультативні ознаки об'єктивної 

сторони складу злочину. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). 

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони складу злочину. 

Їх види та значення. Причинний зв'язок у кримінальному праві. Його види та 

значення. Вимоги до причинного зв'язку. Факультативні ознаки об'єктивної 

сторони (місце, час, обстановка, спосіб, засоби, знаряддя) їх значення та 

характеристика. 

 

Тема 7. Суб'єкт злочину. Поняття суб'єкта злочину та його значення. 

Обов'язкові та факультативні ознаки суб'єкта злочину. Загальний та 

спеціальний суб'єкт. Ознаки та види спеціального суб'єкта. Суб'єкт злочину та 

особа злочинця. Проблема визнання юридичних осіб суб'єктом злочину. Вік 

кримінальної відповідальності. Критерії встановлення пониженого та 

підвищеного віку кримінальної відповідальності. Осудність як обов'язкова 

ознака суб'єкта злочину. Критерії осудності (неосудності) Поняття обмеженої 

осудності. Критерії обмеженої осудності. Відповідальність за злочини вчинені 

у стані сп'яніння. 

 

Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину. Поняття та значення 

суб'єктивної сторони складу злочину. Ознаки суб'єктивної сторони злочину: 

обов'язкові та факультативні. Форми та види вини у кримінальному праві 

України, їх значення. Умисел та його види. Поняття прямого та непрямого 

умислу, їх інтелектуальні та вольові моменти. Необережність та її види. 

Поняття злочинної недбалості та злочинної самовпевненості, їх ознаки. 

Поняття казусу та його ознаки. Змішана (подвійна) форма вини. Мотив та мета 

як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину: їх види та 

значення. Помилка у кримінальному праві, її види та значення. 

 



41 
 

Тема 9. Стадії вчинення злочину. Поняття стадій вчинення злочину та 

їх види. Готування до злочину: поняття та ознаки. Відмежування готування до 

злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину. 

Поняття замаху на злочин та його види. Відповідальність за замах на злочин. 

Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця та її ознаки, 

відмінність від дійового каяття. 

 

РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ЗЛОЧИНУ. ОБСТАВИНИ, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

Тема 10. Співучасть у злочині. Поняття та значення співучасті, його 

об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Особливості інтелектуального та вольового 

моменту співучасників. Види співучасників. Форми співучасті. Підстави та 

межі відповідальності співучасників. Спеціальні питання співучасті. 

Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом. Поняття ексцесу виконавця 

та його види. Особливості добровільної відмови співучасників. Причетність 

до злочину та її види. 

 

Тема 11. Множинність злочинів. Поняття множинності злочинів та її 

види. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. Поняття повторності злочинів, її ознаки та види. Поняття 

сукупності злочинів, її ознаки та види. Поняття рецидиву злочинів, його 

ознаки та види. 

 

Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння. Поняття та 

види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. 

Затримання особи, що вчинила злочин. Крайня необхідність. Фізичний або 

психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння пов'язане з 

ризиком. Виконання спеціального завдання із запобігання або розкриття 

злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 

Тема 13. Кримінальна відповідальність. Кримінальна 

відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття кримінальної 

відповідальності та її види. Підстава кримінальної відповідальності. 

Кримінально-правові відносини: їх суб'єкти та зміст. Етапи кримінальної 

відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Співвідношення кримінальної відповідальності та кримінального покарання. 

 

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття і 

види звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави і умови 

звільнення від кримінальної відповідальності. Дійове каяття. Примирення 

винного з потерпілим. Передача особи на поруки. Зміна обстановки. 

Закінчення строків давності. 
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Тема 15. Покарання та його види. Поняття покарання. Покарання у 

системі заходів кримінально-правового впливу. Мета покарання. Система 

покарань. Основні покарання. Додаткові покарання. Покарання, що можуть 

призначатися і як основні, і як додаткові. 

 

Тема 16. Призначення покарання. Принципи призначення покарання. 

Загальні засади призначення покарання. Обставини, що пом'якшують та 

обтяжують покарання. Спеціальні правила призначення покарання. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за 

сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку 

попереднього ув'язнення. 

 

Тема 17. Звільнення від покарання. Поняття звільнення від покарання 

та його види. Звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою суспільної 

небезпечності. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. Звільнення від покарання за хворобою. Амністія та 

помилування. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років. 

 

Тема 18. Судимість. Поняття та значення судимості в кримінальному 

праві. Ознаки судимості. Мета судимості. Момент виникнення судимості. 

Правові наслідки судимості: кримінально-правові та загальноправові. 

Погашення судимості. Строки погашення судимості. Зняття судимості. 

 

Тема 19. Інші заходи кримінально-правового впливу. Поняття та 

види заходів кримінально-правового впливу. Примусові заходи медичного 

характеру. Примусове лікування. Спеціальна конфіскація. Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

 

Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, та особливості їх 

призначення. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування. Погашення та зняття судимості. 

 

РОЗДІЛ 4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИ, ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

Тема 21. Злочини проти життя та здоров'я особи. Система злочинів 
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проти життя та здоров'я особи. Злочини проти життя. Поняття та види вбивств. 

Погроза вбивством. Доведення до самогубства. Поняття та види тілесних 

ушкоджень. Інші злочини проти життя та здоров'я особи. 

 

Тема 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Система 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини. Захоплення заручників. Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

Експлуатація дитини. Використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом. 

 

Тема 23. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. Система, види і особливості злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування. Насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Примушування до 

вступу в статевий зв'язок. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 

зрілості. Розбещення неповнолітніх. 

 

Тема 24. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. Система злочинів проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини 

проти народного волевиявлення, інших виборчих прав громадян. Злочини 

проти трудових та інших соціально-економічних прав людини. Злочини проти 

рівноправності. Злочини проти недоторканності приватного життя особи. 

Злочини проти свободи совісті. Злочини проти сім'ї і дітей. Злочини в сфері 

охорони права на об'єкти інтелектуальної власності. 

 

Тема 25. Злочини проти власності. Система, види і особливості 

злочинів проти власності. Предмети злочинів проти власності. Злочини, 

пов'язані з оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших осіб. 

Злочини, не пов'язані з оберненням чужого майна на свою користь чи користь 

інших осіб. Дії з майном, одержаним незаконним шляхом. 

 

Тема 26. Злочини у сфері господарської діяльності. Система, види і 

особливості злочинів у сфері господарської та пов'язаної з нею діяльності. 

Злочини проти порядку здійснення законної господарської діяльності. 

Злочини проти бюджетної, митної системи та системи оподаткування. 

Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших фінансових 

документів та проти системи валютного регулювання. 

 

Тема 27. Злочини проти довкілля. Система, види і особливості 

злочинів проти довкілля. Злочини проти екологічної безпеки. Злочини проти 

порядку використання землі, її надр, води й атмосферного повітря. Злочини 

проти рослинного і тваринного світу. 
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Тема 28. Злочини у сфері службової діяльності. Система злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної із наданням 

публічних послуг. Поняття службової особи та особи, яка займається 

професійною діяльністю, пов'язаною із наданням публічних послуг. 

Корупційні злочини. 

 

Тема 29. Злочини у сфері використання комп'ютерної техніки. 

Система, види і особливості злочинів у сфері використання комп'ютерів, 

комп'ютерних систем і мереж та мереж електрозв'язку. Характеристика 

окремих складів злочинів у сфері використання комп'ютерів, комп'ютерних 

систем і мереж та мереж електрозв'язку. 

 

РОЗДІЛ 5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СУСПІЛЬСТВА 

Тема 30. Злочини проти громадської безпеки. Система злочинів проти 

громадської безпеки. Злочини, пов'язані зі створенням та діяльністю 

злочинних об'єднань. Терористичний акт і пов'язані з ним злочини. Злочини 

проти порядку обігу зброї та інших небезпечних предметів і речовин. Злочини, 

що порушують правила, які забезпечують громадську безпеку. 

 

Тема 31. Злочини проти безпеки виробництва. Система злочинів 

проти безпеки виробництва. Злочини у сфері безпеки праці. Інші злочини у 

сфері безпеки виробництва. 

 

Тема 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Система злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту взагалі. Злочини проти безпеки 

руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного і трубопровідного 

транспорту. Злочини проти безпеки руху або експлуатації автотранспорту і 

міського електротранспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

 

Тема 33. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

Система злочинів проти громадського порядку. Злочини проти громадського 

порядку. Злочини проти моральності. 

 

Тема 34. Злочини проти здоров'я населення. Система злочинів проти 

здоров'я населення. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення. Злочини, 

пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами. Злочини, 

пов'язані з незаконним вживанням наркотичних та інших небезпечних засобів. 

Інші злочини проти здоров'я населення. 
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РОЗДІЛ 6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВОПОРЯДКУ 

Тема 35. Злочини проти основ національної безпеки. Система 

злочинів проти основ національної безпеки. Дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність. Державна зрада і 

шпигунство. Диверсія. 

 

Тема 36. Злочини проти порядку управління. Злочини у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. Злочини проти інформаційної безпеки 

держави. Злочини проти безпеки державного кордону. Злочини проти воєнної 

безпеки держави. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів. 

 

Тема 37. Злочини проти правосуддя. Система злочинів проти 

правосуддя. Злочини, які вчинюються службовими особами, які здійснюють 

чи забезпечують здійснення правосуддя. Злочини, які вчинюються 

засудженими або особами, які перебувають під вартою. Злочини, які 

вчинюються іншими учасниками кримінального провадження. Злочини, які 

вчинюються особами, що не є учасниками кримінального провадження. 

 

Тема 38. Злочини проти порядку несення військової служби. 

Система злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. 

Злочини проти порядку підлеглості та військової честі. Злочини проти порядку 

проходження військової служби. Злочини проти порядку несення спеціальних 

служб. Злочини проти порядку користування військовим майном та його 

збереження. 

 

Тема 39. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. Система злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. Злочини проти миру. Злочини проти безпеки 

людства. Злочини проти міжнародного правопорядку взагалі. 

 

РОЗДІЛ 7. СУТНІСТЬ, ЗАСАДИ ТА УЧАСНИКИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 40. Кримінальне процесуальне право і кримінальна 

процесуальна діяльність. Місце і роль науки кримінального процесу у 

системі правових наук. Завдання науки кримінального процесу. Кримінальні 

процесуальні правовідносини: поняття, структура. Предмет і методи 

правового регулювання кримінальних процесуальних відносин. Джерела 

кримінального процесуального права.  

Кримінальна процесуальна діяльність: поняття, мета, завдання, функції, 
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структура (стадії), учасники, засоби (процесуальні дії і процесуальні рішення), 

строки, гарантії, витрати, фіксування, повідомлення. Кримінальна 

процесуальна форма. Уніфікація і диференціація кримінальної процесуальної 

форми. Цивільний позов у кримінальному провадженні. 

 

Тема 41. Засади кримінального провадження. Поняття і класифікація 

засад кримінального провадження. 

Загально-правові засади. Верховенство права; законність; рівність перед 

законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу 

та особисту недоторканність; недоторканість житла чи іншого володіння 

особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність 

права власності; доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень. 

Міжгалузеві засади. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність 

дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; диспозитивність; гласність і 

відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними 

засобами; розумні строки; мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Галузеві засади. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів 

та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; публічність. 

Характеристика засад кримінального провадження: 1) визначення 

(формулювання) поняття засади; 2) положення, що складають зміст засади; 3) 

винятки із засади. 

 

Тема 42. Учасники кримінального провадження. Поняття учасників 

кримінального провадження, їх класифікація. Процесуальний статус 

прокурора у кримінальному провадженні. Процесуальний статус органа 

досудового розслідування. Процесуальний статус керівника органу 

досудового розслідування. Процесуальний статус слідчого. Процесуальний 

статус працівника оперативного підрозділу. Процесуальний статус 

потерпілого. Процесуальний статус представника та законного представника 

потерпілого. Процесуальний статус цивільного позивача, його представника 

та законного представника. Процесуальний статус цивільного відповідача. 

Процесуальний статус підозрюваного. Процесуальний статус захисника. 

Обов'язкові випадки участі захисника у справі. Особи, які вправі брати участь 

у справі як захисники. 

РОЗДІЛ 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 43. Докази і доказування. Поняття, зміст і значення теорії доказів 

у кримінальному процесі. Встановлення істини як мета доказування. Докази: 
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поняття, ознаки. Різновиди доказів: первинні та похідні, особисті та речові, 

прямі та непрямі, обвинувальні і виправдувальні. Значення рішень інших судів 

у питаннях допустимості доказів. Джерела доказів. Показання. Речові докази. 

Документи. Висновки експертів. 

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 

Обов'язок доказування. Поняття, елементи та зміст процесу доказування. 

Засоби збирання і перевірки доказів. Суб'єкти доказування. Поняття, правила 

та значення оцінки доказів. Використання доказів для обґрунтування 

кримінальних процесуальних рішень. 

 

Тема 44. Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття 

і різновиди заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні 

правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Запобіжні заходи: поняття, мета і підстави застосування. Процесуальний 

порядок обрання і застосування запобіжних заходів. Інші заходи забезпечення 

кримінального провадження. Виклик. Привід. Процесуальний порядок 

застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження. 

 

Тема 45. Досудове розслідування: загальні положення. Досудове 

розслідування: поняття, значення. Форми досудового розслідування. Дізнання 

(розслідування кримінальних проступків). Досудове слідство. Загальні 

положення досудового розслідування: поняття і система. Початок досудового 

розслідування. Підслідність. Об'єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. Місце проведення досудового розслідування. 

Строки досудового розслідування. Продовження строків досудового 

розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 

його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. Оскарження рішень, дій і бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

 

РОЗДІЛ 9. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Тема 46. Слідчі (розшукові) дії. Поняття і система слідчих 

(розшукових) дій. Гласні слідчі (розшукові) слідчі дії: поняття і 

співвідношення з негласними слідчими та оперативно-розшуковими діями. 

Система гласних слідчих (розшукових) дій: допит, пред'явлення для 

впізнання, обшук, огляд, слідчий експеримент, освідування особи, експертиза. 

Загальні правила провадження гласних слідчих (розшукових) дій. Негласні 

слідчі (розшукові) слідчі дії: поняття і співвідношення з оперативно-

розшуковими діями. Система негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні 

слідчі (розшукові) дії, пов'язані із втручанням у приватне спілкування. Інші 

види негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні правила провадження 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Повідомлення про підозру. Поняття повідомлення у кримінальному 

проваджені. Поняття, підстави та суб'єкти повідомлення про підозру. Строки 
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та порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна 

повідомлення про підозру. 

 

Тема 47. Зупинення та закінчення досудового розслідування. 

Поняття, значення, підстави та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. Відновлення зупиненого досудового 

розслідування. Поняття і форми закінчення досудового розслідування. 

Закриття кримінального провадження. Поняття, суб'єкти та значення 

відкриття матеріалів іншій стороні (взаємне відкриття матеріалів). Поняття і 

форма (структура) обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового 

розслідування.  

 

Тема 48. Особливості досудового розслідування кримінальних 

проступків. Загальні положення досудового розслідування кримінальних 

проступків. Запобіжні заходи та провадження слідчих дій під час досудового 

розслідування кримінальних проступків. Особливості закінчення досудового 

розслідування кримінальних проступків. Клопотання прокурора про розгляд 

обвинувального акту у спрощеному провадженні. 

РОЗДІЛ 10.  СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 49. Судове провадження у першій інстанції. Поняття судового 

провадження. Підсудність: поняття, значення і різновиди. Питання, які 

підлягають з'ясуванню під час підготовчого провадження. Порядок 

підготовчого провадження. Строки і загальний порядок судового розгляду. 

Етапи судового розгляду. Об'єднання і виділення, зупинення судового 

провадження. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення і висунення 

нового обвинувачення. Відмова прокурора від обвинувачення. 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків. Провадження у суді присяжних. 

 

Тема 50. Провадження з перегляду судових рішень. Виконання 

судових рішень. Сутність, завдання і значення стадії апеляційного 

провадження. Повна і неповна апеляція. Порядок і строки апеляційного 

оскарження вироку і внесення апеляційного подання. Порядок і строки 

розгляду справи в апеляційній інстанції. Рішення, що приймаються 

апеляційною інстанцією. 

Сутність, завдання і значення касаційного провадження. Відмінність цієї 

стадії від стадії апеляційного провадження. Порядок і строки касаційного 

оскарження або внесення касаційного подання. Порядок і строки розгляду 

справи в касаційному суді. Рішення, що приймаються касаційною інстанцією. 

Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підстави для 

перегляду. Подання заяви про перегляд. Рішення Верховного Суду України за 

результатами перегляду. 
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Провадження за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду 

(відновлення кримінальної справи) за нововиявленими обставинами. Строк 

звернення про перегляд судового рішення. Судове рішення за наслідками 

кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

 

Тема 51. Особливі порядки кримінального провадження. Поняття, 

сутність та види особливих порядків кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у 

формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої 

категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. 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. 

 

Тема 52. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. Особи, які мають право звертатися щодо відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження. Зміст заяви про відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження. Розгляд заяви про 

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судове 

рішення за результатами розгляду заяви. 

 

Тема 53. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, 

заподіяної громадянинові незаконними діями органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду. Поняття реабілітації у кримінальному 

процесі. Значення правового інституту відшкодування шкоди реабілітованій 

особі. 

Правові підстави для виникнення у особи права на відшкодування 

шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури і суду. 

Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню. Повернення заробітку та 

інших грошових доходів, майна, штрафів, сум, сплачених у зв'язку з наданням 

юридичної допомоги. Компенсація моральної шкоди. Поновлення порушених 

трудових, пенсійних, житлових та інших особистих прав. 

Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування шкоди 

реабілітованому громадянинові. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Історія кримінального права та його подальший розвиток. Характерні 

риси сучасного кримінального права. 

Поняття кримінального права як галузі права. Поняття кримінального 

права як галузі законодавства. Поняття кримінального права як науки. 

Поняття кримінального права як навчальної дисципліни. Предмет 

кримінального права та відносини, що його складають. Імперативний метод 

кримінально-правового регулювання. 

Диспозитивний метод кримінально-правового регулювання. Охоронна 

функція кримінального права. 

Регулятивна функція кримінального права. Превентивна функція 

кримінального права. Правовідновлювальна функція кримінального права. 

Виховна функція кримінального права. 

Система кримінального права як галузі права. Система кримінального 

права як галузі законодавства. 

Вплив галузей публічного та приватного права, політичних, релігійних і 

моральних норм на кримінальне право. 

Каталог принципів кримінального права (принцип верховенства права в 

кримінальному праві; принцип юридичної визначеності; принцип законності; 

принцип рівності перед законом; принцип вини; принцип особистого 

характеру кримінальної відповідальності; принцип індивідуалізації 

відповідальності; принцип справедливості; принцип гуманізму; принцип 

невідворотності кримінальної відповідальності). 

Сучасна кримінально-правова політика України, її основні напрями. 

Суб’єкти формування та реалізації кримінально-правової політики. Методи 

науки кримінального права. 

Розвиток науки кримінального права. Наступництво в кримінально-

правовій науці. 

Розроблення наукою основних доктрин, принципів та інститутів  

кримінального права. 
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Вплив науки кримінального права на законотворчу та правозастосовну 

діяльність. 

Поняття джерел кримінального права. Види джерел кримінального права. 

Конституція України як джерело кримінального права. 

Міжнародні договори, загальновизнані принципи і норми міжнародного 

права (звичаї, прецеденти). Імплементація положень міжнародних договорів 

до національного законодавства. 

Кримінальне законодавство як основна форма існування кримінального 

права України.  

Нормативно-правові акти регулятивного законодавства як джерело 

кримінального права. 

Судова практика (рішення Конституційного Суду України, рішення 

Європейського суду з прав людини, правові позиції Верховного Суду в 

Україні). 

Кримінально-правова доктрина як джерело кримінального права. 

КК України 2001 р. та його загальна характеристика. Ознаки 

кримінального закону. 

Структура кримінального закону. 

Стаття закону про кримінальну відповідальність. 

Логіка, стилістика, мова і термінологія закону про кримінальну 

відповідальність. 

Диспозиції та санкції статей кримінального закону, їхні види. Поняття дії 

кримінального закону у часі. 

Час вчинення злочину. Оприлюднення закону. 

Набрання чинності кримінальним законом. Перспективна дія 

кримінального закону. 

Ретроактивна дія кримінального закону. Ультраактивна дія 

кримінального закону. 

Принципи дії закону про кримінальну відповідальність в просторі: 

територіальний, громадянства, універсальний, реальний. 

Кримінально-правові аспекти міжнародного співробітництва в протидії 

злочинності. 

Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача і передача 

злочинця (екстрадиція). 

Підстави та кримінально-правові наслідки видачі чи передачі злочинця з 

іншої держави до України. 

Підстави та кримінально-правові наслідки врахування вироку суду 

іноземної держави. 

Правові підстави видачі і передачі злочинця з України до іншої держави. 

Поняття та зміст тлумачення кримінального закону. 

Суб’єкти тлумачення кримінального закону. Способи тлумачення 

кримінального закону. Тлумачення кримінального закону за обсягом. 

Значення правових принципів для тлумачення кримінального закону. 

Злочин і злочинність. 
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Сучасна структура злочинності в Україні. 

Залежність поняття злочину від соціально-економічних відносин, що 

існують в суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку. 

Історично мінливий характер поняття злочину. Злочин і кримінальний 

проступок. 

Злочин і кримінальне правопорушення. 

Криміналізація та декриміналізація суспільно небезпечних діянь. Основні 

підходи до визначення поняття злочину. 

Визначення поняття злочину за КК України. 

Доктринальні ознаки злочину: суспільна небезпека (її характер та 

ступінь), протиправність, винність (об’єктивне та суб’єктивне вмінення), 

караність. Зміст цих ознак. 

Поняття малозначності діяння. Ознаки малозначності. Відмежування 

малозначності діяння від суміжних явищ. 

Критерії класифікації злочинів. 

Класифікація злочинів за ступенем тяжкості та її правове значення. Інші 

види злочинів. 

Місце злочину серед інших правопорушень, їхні спільні риси. Критерії 

розмежування злочину та інших видів правопорушень 

Кримінально-правовий вплив на злочини (злочинність) та кримінально- 

правовий вплив за відсутності складу злочину. 

Основні та допоміжні заходи кримінально-правового впливу. Каральні та 

некаральні заходи кримінально-правового впливу. 

Примус та заохочення як парні способи реалізації кримінально- правового 

впливу. 

Заходи кримінально-правового впливу, які  застосовують у межах 

кримінальної відповідальності та поза нею. 

Запровадження спеціальної конфіскації як самостійного заходу 

кримінально-правового характеру. 

Установлення заходів кримінально-правового характеру до юридичних 

осіб. 

Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. 

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 

Особливості кримінальної відповідальності, що відрізняють її від інших 

видів юридичної відповідальності. 

Момент виникнення та припинення кримінальної відповідальності. 

Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстава кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність та кримінально-правові відносини. 

Суб’єкти та змiст кримінально-правових відносин. 

Поняття, структура і значення складу злочину. 

Елементи (об’єкт складу злочину, об’єктивна сторона складу злочину, 

суб’єкт складу злочину, суб’єктивна сторона складу злочину). 

Основні і факультативні ознаки складу злочину. Функції складу злочину. 
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Співвідношення понять злочину і складу злочину. 

Класифікація складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності. 

Класифікація складів злочинів за способом описання ознак складу 

злочину в кримінальному законі. 

Класифікація складів злочинів залежно від конструкції об’єктивної 

сторони. 

Теорії визначення об’єкта злочину. Ознаки і класифікація об’єктів 

злочину. 

Механізм спричинення шкоди об’єкту злочину. 

Загальний об’єкт  злочину, його значення. 

Родовий та видовий об’єкти злочину та їхнє значення. Безпосередній 

об’єкт злочину, його значення. 

Основний та додатковий об’єкти злочину, їхнє значення. 

Поняття предмета злочину та його ознаки. Установлення предмету 

злочину. 

Предмет злочину та його співвідношення з об’єктом злочину. Поняття 

потерпілого від злочину та його ознаки. 

Потерпілий від злочину та його співвідношення з об’єктом злочину. 

Установлення потерпілого від злочину. 

Значення об’єктивної сторони злочину. 

Ознаки об’єктивної сторони злочину. Обов’язкові та факультативні 

ознаки об’єктивної сторони злочину. 

Поняття та ознаки суспільно небезпечного діяння як обов’язкової ознаки 

об’єктивної сторони злочину. 

Форми діяння, активний (дія) й пасивний (бездіяльність) характер 

поведінки. 

Випадки, за яких усвідомлене діяння не є вираженням волі особи, що його 

вчинила (нездоланна сила; фізичний або психічний примус; гіпноз; мимоволі 

рефлекторні рухи людини). 

Поняття та значення суспільно небезпечних наслідків.  

Реальна шкода та створення загрози заподіяння шкоди (делікт небезпеки). 

Позначення суспільно небезпечних наслідків у кримінальному законі. 

Специфіка причинового зв’язку у кримінальному праві, його види та 

правила встановлення. Необхідний причиновий зв’язок. Випадковий 

причиновий зв’язок. 

Спосіб. Місце. Час. 

Знаряддя. Засоби. 

Обстановка. 

Ознаки, що характеризують суб’єкта злочину як елемент складу злочину. 

Співвідношення понять «суб’єкт злочину» та «особа злочинця». 

Загальний та спеціальний суб’єкт. 

Проблема  визнання юридичних осіб суб’єктами злочину в науці 

кримінального права. 

Вік, із досягненням якого може наставати кримінальна відповідальність. 
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Знижений вік кримінальної відповідальності. 

Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за 

відсутності офіційних даних про вік особи. 

Медичний та юридичний критерії осудності. Співвідношення осудності 

та дієздатності. 

Медичний та юридичний критерії неосудності. 

Значення медичного критерію для визнання особи неосудною. 

Характеристика інтелектуальної та вольової ознак юридичного критерію 

неосудності та їхнє співвідношення. 

Наслідки визнання особи неосудною. 

Обставини, що знижують здатність усвідомлювати свої дії або керувати 

ними: сильне душевне хвилювання, стан сп’яніння тощо. Їхні правові 

наслідки. 

Обмежена осудність. Медичний та юридичний критерії обмеженої 

осудності. 

Поняття спеціального суб’єкта злочину, його ознаки і види. Специфіка 

встановлення суб’єктивної сторони злочину. 

Ознаки, що характеризують суб’єктивну сторону злочину як елемент 

складу злочину (вина, мотив, мета, емоції). 

Кримінально-правове значення суб’єктивної сторони злочину. 

Суб’єктивне ставлення у вину та сувора відповідальність. 

Поняття вини. 

Умисел та необережність як форми вини. Поняття та види умислу. 

Інтелектуальний і вольовий моменти умислу. 

Критерії відмежування непрямого умислу від прямого.  

Поняття та види необережності. 

Інтелектуальний і вольовий моменти необережності. 

Відмежування недбалості від інших форм вини і від випадку («казусу»). 

Подвійна форма вини. 

Мотив. 

Мета. 

Емоційний стан. 

Поняття та види кримінально-правової помилки. 

Юридична і фактична помилка. Їхній вплив на вину та кримінальну 

відповідальність. 

Закінчений і незакінчений злочин. 

Поняття закінченого злочину. Визначення моменту закінчення злочинів з 

матеріальним, формальним і усіченим складом. 

Поняття незакінченого злочину, його види та відмінність від закінченого. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності за незакінчений злочин. 

Особливості кваліфікації незакінченого злочину. 

Поняття та ознаки готування до злочину. Види готування до злочину. 

Особливості кримінальної відповідальності за готування до злочину. 

Відмежування готування до злочину від виявлення наміру («голого 
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умислу») та замаху на злочин. 

Кримінально-правове значення виявлення наміру («голого умислу»). 

Відмежування виявлення наміру («голого умислу») від кримінально 

караних погроз та закликів. 

Поняття та ознаки замаху на злочин. 

Види замаху на злочин (закінчений і незакінчений). Непридатний замах: 

його види та значення. 

Відмежування замаху на злочин від готування до злочину та закінченого 

злочину. 

Поняття та ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині. 

Підстави й умови виключення кримінальної відповідальності через 

добровільну відмову. 

Наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. 

Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 

Поняття співучасті у злочині. Об’єктивні ознаки співучасті у злочині. 

Суб’єктивні ознаки співучасті у злочині. 

Злочини, при вчиненні яких співучасть не може мати місця. Відмінність 

співучасті від необережного співзаподіяння. 

Значення співучасті у злочині для вирішення питань кримінально- 

правового характеру. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. 

Особливості кваліфікації дій співучасників. 

Особливості добровільної відмови співучасників.  

Поняття та види співучасників. 

Виконавець (співвиконавець). Організатор. Підбурювач. Пособник. 

Поняття та значення форм співучасті в кримінальному праві. 

Проста співучасть (співвиконавство). 

Складна співучасть (співучасть з розподілом ролей). Вчинення злочину 

групою осіб без попередньої змови. Вчинення злочину групою осіб за 

попередньою змовою. Вчинення злочину організованою групою. 

Вчинення злочину злочинною організацією. 

Відмінність групи осіб за попередньою змовою від організованої групи, 

організованої групи від злочинної організації. 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. Провокація злочину. 

Ексцес виконавця (співучасника). Невдале підбурювання або 

пособництво. 

Поняття та ознаки причетності до злочину, її види. Відмежування 

причетності від співучасті. 

Поняття та ознаки множинності злочинів за кримінальним правом 

України. 

Кримінально-правове значення множинності злочинів. Види 

множинності злочинів. 

Поняття одиничного злочину, його види. 

Простий одиничний злочин. Ускладнений одиничний злочин (триваючий, 
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продовжуваний, складений). 

Поняття повторності злочинів, її ознаки. Види повторності злочинів. 

Відмежування повторності від інших видів множинності злочинів. 

Особливості правової оцінки повторності злочинів. 

Правові наслідки повторності злочинів. Поняття сукупності злочинів, її 

ознаки. Види сукупності злочинів. 

Відмежування сукупності від інших видів множинності злочинів і 

складених злочинів. 

Правові наслідки сукупності злочинів. Поняття рецидиву злочинів, її 

ознаки. Види рецидиву злочинів. 

Відмежування рецидиву від інших видів множинності злочинів. Правові 

наслідки рецидиву злочинів. 

Соціально-правова природа обставин, що виключають злочинність діяння. 

Кримінально-правове значення обставин, що виключають злочинність 

діяння. 

Відмежування обставин, що виключають злочинність діяння, від 

суміжних явищ. 

Поняття, ознаки та соціальне значення необхідної оборони.  

Право на необхідну оборону як суб’єктивне право. 

Умови правомірності необхідної оборони (щодо посягання та щодо 

захисту від суспільно небезпечного посягання). 

Спеціальні види необхідної оборони. Перевищення меж необхідної 

оборони. 

Заподіяння шкоди пристроями, які діють автоматично. Поняття, ознаки та 

соціальне значення уявної оборони. Умови правомірності уявної оборони. 

Фактична помилка при уявній обороні. Особливості правових наслідків 

уявної оборони. 

Поняття, ознаки та соціальне значення затримання особи, яка вчинила 

злочин. 

Умови правомiрностi затримання особи, яка вчинила злочин. 

Перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні. Поняття, 

ознаки та соціальне значення крайньої необхідності. 

Умови правомiрностi крайньої необхідності. 

Відмежування крайньої необхідності від необхідної оборони. 

Перевищення меж крайньої необхідності. 

Поняття та ознаки фізичного або психічного примусу. Переборний та 

непереборний фізичний примус. 

Умови правомiрностi за фізичного або психічного примусу. 

Поняття та ознаки виконання наказу або розпорядження. Законний наказ. 

Умови правомiрностi виконання наказу або розпорядження. 

Перевищення меж при виконанні законного наказу. 

Поняття та ознаки діяння, пов’язаного з ризиком. Виправданий ризик. 

Умови правомiрностi діяння, пов’язаного з ризиком. 

Перевищення меж при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком. 
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Поняття та ознаки виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності, організованої групи чи злочинної організації. 

Умови правомiрностi виконання спеціального завдання з попередження 

чи розкриття злочинної діяльності, організованої групи чи злочинної 

організації. 

Перевищення межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального 

завдання. 

Поняття та ознаки покарання, його соціально-правова природа. Теорії 

покарання. 

Місце покарання в системі заходів кримінально-правового впливу. 

Покарання у змісті кримінальної відповідальності. 

Мета покарання та її складові (кара, виправлення, спеціальна превенція, 

загальна превенція). 

Правові наслідки ухилення від покарання. Системна єдність та 

взаємоузгодженість покарань. 

Елементи системи покарань. Правове значення системи покарань. 

Загальні та спеціальні види покарань. 

Покарання, пов’язані з ізоляцією від суспільства, та не пов’язані з 

ізоляцією від суспільства. 

Строкові та безстрокові (одноактні) види покарань. 

Основні покарання: громадські роботи, виправні роботи, службові 

обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на 

певний строк, довічне позбавлення волі. 

Додаткові покарання: позбавлення військового, спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

Покарання, які можуть застосовуватися як основні або як додаткові 

(змішані): штраф і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю. 

Поняття призначення покарання. Принципи призначення покарання. 

Загальні засади призначення покарання. Спеціальні засади призначення 

покарання. 

Правила складання покарань і зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 

Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК. 

Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК. 

Призначення покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого 

злочину. 

Призначення покарання з урахуванням особи винного. 

Призначення покарання з урахуванням обставин, що пом’якшують та 

обтяжують покарання. 

Обставини, які пом’якшують покарання. Обставини, які обтяжують 

покарання. 
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Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують 

покарання. 

Особливості призначення покарання за незакінчений злочин. 

Особливості призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. 

Особливості призначення покарання за сукупністю злочинів та 

сукупністю вироків. 

Поняття, ознаки, значення та правові наслідки звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Відмежування звільнення від кримінальної  відповідальності від 

виправдання особи та визнання її невинуватою у злочині. 

Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності і 

звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим  

каяттям. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи 

на поруки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності. 

Поняття та значення звільнення від покарання та його відбування. Види 

звільнення від покарання та його відбування. 

Передумови, підстави та кримінально-правові наслідки звільнення від 

покарання та звільнення від відбування покарання. 

Порядок звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від покарання внаслідок втрати особою суспільної 

небезпечності. 

Звільнення від покарання у зв’язку з давністю притягнення до 

кримінальної відповідальності. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. 

Звільнення від покарання на підставі акту про помилування. Заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з усуненням караності 

діяння та пом’якшенням покарання. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 
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давності виконання обвинувального вироку. 

Звільнення від покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання за законом про амністію. Поняття та значення 

судимості в кримінальному праві. Ознаки судимості. 

Мета судимості. 

Виникнення та припинення судимості. Кримінально-правові наслідки 

судимості. Загальноправові наслідки судимості. 

Погашення судимості. Строки погашення судимості. 

Обчислення строків погашення судимості. 

Підстави переривання строків судимості та кримінально-правові наслідки 

такого переривання. 

Зняття судимості. Умови зняття судимості. 

Відмінність зняття судимості від погашення судимості. 

Поняття, ознаки та мета застосування примусових заходів медичного  

характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх 

призначення. 

Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. 

Госпіталізація до психіатричного закладу: із звичайним наглядом, з 

посиленим наглядом, із суворим наглядом. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

Зарахування  часу застосування примусових заходів медичного характеру 

до строку покарання. 

Підстави та умови застосування примусового лікування. Коло осіб, до 

яких застосовується примусове лікування. Спеціальні лікувальні заклади. 

Відмінність примусового лікування від примусових заходів медичного 

характеру. 

Поняття спеціальної конфіскації. 

Злочини, за умов вчинення яких застосовується спеціальна конфіскація. 

Випадки застосування спеціальної конфіскації. 

Відмежування спеціальної конфіскації від конфіскації майна. 

Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство. 

Юридична особа як об’єкт кримінально-правового впливу. 

Відмінність кримінально-правового впливу на фізичних осіб від 

юридичних. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально- 

правового характеру. 

Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

за сукупністю злочинів. 

Види підстав застосування до юридичних осіб заходів кримінально- 

правового характеру. 
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Уповноважена особа юридичної особи. Інтереси юридичної особи. 

Класифікація юридичних осіб, до яких застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. 

Юридичні особи, до яких заборонено застосовувати заходи кримінально-

правового характеру. 

Підстави, передумови та наслідки звільнення юридичної особи від 

застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Види заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до 

юридичних осіб. 

Неповнолітній як об’єкт кримінально-правового впливу. 

Відмінність кримінально-правового впливу на неповнолітніх від 

повнолітніх. 

Головні особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Підстави, передумови та наслідки звільнення неповнолітніх від  

кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. 

Примусові заходи виховного характеру. 

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх. Особливості змісту 

та порядку застосування цих покарань. Особливості призначення покарання 

неповнолітнім. 

Підстави, передумови та наслідки звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування. 

Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру. 

Особливості погашення судимості щодо осіб, які вчинили злочин до 

досягнення ними вісімнадцятирічного віку. 

Погашення судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку. 

Особливості зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до 

досягнення ними вісімнадцятирічного віку. 

Життя і здоров’я як родовий об’єкт злочинів. Злочини проти життя. 

Злочини проти здоров’я. 

Злочини, які ставлять у небезпеку життя та/або здоров’я, інші медичні 

злочини. 

Поняття та види вбивств. Просте умисне вбивство. 

Умисне вбивство за обтяжуючих обставинах. Умисне вбивство за 

пом’якшуючих обставинах. Убивство через необережність. 

Проблеми криміналізації евтаназії, надання допомоги при самогубстві. 

Тілесні ушкодження та їхні види. 

Завдання фізичних та/або моральних страждань (удар, побої та інші 

насильницькі дії, що завдали фізичного болю; мордування; катування; погроза 

вбивством; доведення до замаху на самогубство; домашнє насильство). 

Зараження хворобами (невиліковною інфекційною хворобою; 
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венеричною хворобою). 

Залишення в небезпеці. 

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці. 

Неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо 

охорони життя і здоров’я дітей. 

Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження 

невиліковною інфекційною хворобою. 

Ненадання допомоги хворому. 

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником. 

Незаконне проведення аборту або стерилізації.  

Порушення прав пацієнта. 

Порушення порядку трансплантації органів чи тканин людини. Незаконне 

проведення аборту або стерилізації. 

Незаконна лікувальна діяльність. 

Незаконне проведення дослідів над людиною; вилучення у людини 

органів чи тканин з метою трансплантації та незаконна торгівля ними; 

насильницьке донорство. 

Розголошення відомостей про проведення огляду на виявлення зараження 

невиліковною інфекційною хворобою та його результатів. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці. Воля, честь та гідність як 

родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

Проблема криміналізації образи та наклепу. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Насильницьке 

зникнення. 

Захоплення заручників. Підміна дитини. 

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Експлуатація 

дитини. 

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Незаконне 

поміщення в психіатричний заклад. 

Примушування до шлюбу. 

Статева свобода та статева недоторканість як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

Види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Зґвалтування. 

Сексуальне насильство. 

Примушування до вступу в статевий зв’язок. 

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. 

Розбещення неповнолітніх. 

Конституційні права і свободи громадянина як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти виборчих та особистих прав і свобод 

людини і громадянина. 
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Класифікація злочинів проти виборчих та особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Їхні видові об’єкти. 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача. 

Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру 

виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, 

підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців. 

Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування 

на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж 

один раз.  

Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. 

Порушення таємниці голосування. 

Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної 

агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. 

Підкуп виборця, учасника референдуму. 

Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 

партій, громадських організацій. 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Грубе 

порушення законодавства про працю. 

Грубе порушення угоди про працю. 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. 

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат. 

Порушення права на отримання освіти. 

Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Дискримінація 

(порушення рівноправності). 

Порушення недоторканності житла. 

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. 

Порушення недоторканності приватного життя. Пошкодження 

релігійних споруд чи культових будинків. 

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. 

Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. 

Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

Порушення авторського права і суміжних прав. 

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію. 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. 

Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Злісне 

невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, 

щодо якої встановлена опіка чи піклування. 
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Зловживання опікунськими правами. Розголошення таємниці 

усиновлення (удочеріння). Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). 

Безпека держави як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти основ національної безпеки та 

злочини проти безпеки держави. 

Класифікація злочинів проти основ національної безпеки та злочини 

проти безпеки держави. 

Видові об’єкти злочинів проти основ національної безпеки. Видові 

об’єкти злочинів проти безпеки держави. 

Проблеми криміналізації колабораціонізму.   

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 

або державного кордону України. 

Посягання на життя державного чи громадського діяча. Диверсія. 

Державна зрада. Шпигунство. 

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

Розголошення державної таємниці. 

Втрата документів, що містять державну таємницю. 

Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, 

зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони країни. 

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї. 

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 

підлягають державному експортному контролю. 

Порушення правил міжнародних польотів. 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу. 

Ухилення від призову за мобілізацією. 

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий 

період чи у разі проведення цільової мобілізації. 

Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. 

Порядок управління та професійна діяльність журналістів як родовий 

об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти порядку управління та злочинів 

проти журналістів. 

Класифікація злочинів проти порядку управління. 

Видові об’єкти злочинів проти порядку управління та злочинів проти 

журналістів. 
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Погроза або насильство щодо журналіста. 

Умисне знищення або пошкодження майна журналіста. Посягання на 

життя журналіста. 

Захоплення журналіста як заручника. Наруга над державними символами. 

Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або 

морському судні. 

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій.  

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового 

експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця. 

Втручання у діяльність державного діяча. 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного 

органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного 

виконавця. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця. 

Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу 

як заручника. 

Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов’язок. 

Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата 

місцевої ради. 

Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати. 

Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. 

Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов’язок. 

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем або їх пошкодження. 

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 

використання підроблених документів, печаток, штампів. 

Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних 

засобів отримання інформації. 

Умисне пошкодження ліній зв’язку. 
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Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи. 

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань. 

Самоправство. 

Порядок несення військової служби як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти встановленого порядку несення 

військової служби.  

Спеціальні ознаки військових злочинів. 

Класифікація злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби. 

Видові об’єкти злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби. 

Непокора. Невиконання наказу. 

Опір начальникові або примушування його до порушення службових 

обов’язків. 

Погроза або насильство щодо начальника. 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 

за відсутності відносин підлеглості. 

Самовільне залишення військової частини або місця служби. 

Дезертирство. 

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим 

способом. 

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 

бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а 

також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. 

Умисне знищення або пошкодження військового майна. Необережне 

знищення або пошкодження військового майна. Втрата військового майна. 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 

предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Порушення правил водіння або експлуатації машин. Порушення правил 

польотів або підготовки до них. Порушення правил кораблеводіння. 

Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. 

Порушення правил несення прикордонної служби. 

Порушення правил несення бойового чергування. Порушення статутних 

правил внутрішньої служби. 

Розголошення відомостей військового характеру, що становлять 

державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі 

відомості. 

Недбале ставлення до військової служби. Бездіяльність військової влади. 

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
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повноважень. 

Здача або залишення ворогові засобів ведення війни.  

Залишення гинучого військового корабля. 

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Добровільна 

здача в полон. 

Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні.  

Мародерство. 

Насильство над населенням у районі воєнних дій. Погане поводження з 

військовополоненими. 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею. 

Мир, безпека людства та міжнародний правопорядок як родовий об’єкт 

злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти миру,  безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

Класифікація злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

Видові об’єкти злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

Пропаганда війни. 

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та 

пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів. 

Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. 

Порушення законів та звичаїв війни. 

Найманство. 

Застосування зброї масового знищення. 

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 

зброї масового знищення. 

Екоцид. 

Геноцид. 

Посягання на життя представника іноземної держави. 

Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Незаконне 

використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала. 

Піратство. 

Довкілля як родовий об’єкт злочинів. Суспільна небезпека злочинів 

проти довкілля. Класифікація злочинів проти довкілля. 

Видові об’єкти злочинів проти довкілля. Порушення правил екологічної 

безпеки. 

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. 

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 

захворюваність населення. 

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. 
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Забруднення або псування земель. 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель. 

Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих 

розмірах. 

Порушення правил охорони або використання надр.  

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об'єктів природно-заповідного фонду. 

Безгосподарське використання земель. Забруднення атмосферного 

повітря. 

Порушення правил охорони вод. Забруднення моря. 

Порушення законодавства про континентальний шельф України. 

Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. 

Незаконна порубка лісу. 

Порушення законодавства про захист рослин. Незаконне полювання. 

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом. 

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 

запасів. 

Порушення ветеринарних правил. 

Громадський порядок і моральність як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

Класифікація злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Видові об’єкти злочинів проти громадського порядку та моральності. Групове 

порушення громадського порядку. 

Масові заворушення. 

Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 

Хуліганство. 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. 

Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної 

спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

спадщини. 

Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 

документів Національного архівного фонду. 

Жорстоке поводження з тваринами. 

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують 

культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість 

та дискримінацію. 

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів. 

Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією. Втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність. 
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Здоров’я населення як родовий об’єкт злочинів. Суспільна небезпека 

злочинів проти здоров’я населення. Класифікація злочинів проти здоров’я 

населення. 

Видові об’єкти злочинів проти здоров’я населення. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи  

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів без мети збуту. 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання прекурсорів. 

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. 

Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 

заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням. 

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва 

чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених 

документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів. 

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 

психотропних речовин. 

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів. 

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 

пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих 

речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. 
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Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських 

засобів. 

Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних 

випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. 

Незаконна організація або утримання місць для вживання  

одурманюючих засобів. 

Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Схиляння 

неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. 

Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

захворюванням та масовим отруєнням. 

Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими 

біологічними агентами чи токсинами. 

Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції. 

Власність як родовий об’єкт злочинів. Суспільна небезпека злочинів 

проти власності. Класифікація злочинів проти власності. 

Видові об’єкти злочинів проти власності. Предмет злочинів проти 

власності. 

Відмежування складів злочинів проти власності від суміжних складів 

злочинів. 

Крадіжка. Грабіж. 

Розбій. 

Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання. 

Вимагання. Шахрайство. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом  зловживання  

службовим становищем. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї. 

Умисне знищення або пошкодження майна. Умисне пошкодження 

об’єктів електроенергетики. Погроза знищення майна. 

Необережне знищення або пошкодження майна. Порушення обов’язків 

щодо охорони майна. 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом. 

Господарська діяльність як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів у сфері господарської та пов’язаної з нею 

діяльності. 

Класифікація злочинів у сфері господарської та пов’язаної з нею 

діяльності. 

Видові об’єкти злочинів у сфері господарської та пов’язаної з нею 

діяльності. 
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Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення. 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. 

Маніпулювання на фондовому ринку. 

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів. 

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів. 

Незаконне використання інсайдерської інформації. Приховування 

інформації про діяльність емітента. 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 

бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 

призначень або з їх перевищенням. 

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження 

бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. 

Контрабанда. 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва. 

Зайняття гральним бізнесом. Фіктивне підприємництво. 

Підроблення документів, які подаються для проведення державної 

реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. 

Протидія законній господарській діяльності. 

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму. 

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції. 

Доведення банку до неплатоспроможності. Доведення до банкрутства. 
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Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку  

формування звітності. 

Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, 

приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для 

відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, 

що становлять комерційну або банківську таємницю. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці. Незаконна 

приватизація державного, комунального майна. 

Використання комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж 

електрозв’язку як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів у сфері використання комп’ютерів, 

комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. 

Класифікація злочинів у сфері використання комп’ютерів, комп’ютерних 

систем і мереж та мереж електрозв’язку. 

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку. 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється. 

Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв’язку. 

Службова діяльність та професійна діяльність, пов’язана із наданням 

публічних послуг як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, корупційних 

злочинів і злочинів, що пов’язані з корупцією. 

Класифікація злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, корупційних злочинів і 

злочинів, що пов’язані з корупцією. 

Видові об’єкти злочинів у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. 

Корупційні злочини. Злочини, що пов’язані з корупцією.  

Зловживання владою або службовим становищем. 

Перевищення влади або  службових повноважень працівником  

правоохоронного органу. 

Декларування недостовірної інформації. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. 

Незаконне збагачення. 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. 

Провокація підкупу. 

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми. 

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми. 

Службове підроблення. Службова недбалість. 

Зловживання впливом. 

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. 

Підкуп особи, яка надає публічні послуги. 

Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань. 

Правосуддя як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти правосуддя. Класифікація злочинів 

проти правосуддя. 

Видові об’єкти злочинів проти правосуддя. 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою. 

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

Порушення права на захист. 

Постановлення суддею  (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови. 

Втручання в діяльність судових органів. 

Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу 

суду. 

Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 

Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя  чи 

присяжного. 

Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 

присяжного. 

Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку 

з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя. 

Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. 

Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника 

особи. 

Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з 
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діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.  

Примушування давати показання. 

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Введення в 

оману суду або іншого уповноваженого органу. 

Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи  перекладача 

від виконання покладених на них обов’язків. 

Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування 

їх до відмови від давання показань чи висновку. 

Представництво в суді без повноважень. 

Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. 

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист. 

Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування. 

Порушення правил адміністративного нагляду. Приховування злочину. 

Невиконання судового рішення. 

Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна 

або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. 

Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. 

Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості. 

Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді 

позбавлення волі. 

Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань. Дії, 

що дезорганізують роботу установ виконання покарань. 

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого 

лікувального закладу. Громадська безпека як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти громадської безпеки. Класифікація 

злочинів проти громадської безпеки. 

Видові об’єкти злочинів проти громадської безпеки. Створення злочинної 

організації. 

Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності. 

Бандитизм. 

Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань. 

Терористичний акт. 

Втягнення у вчинення терористичного акту. Публічні заклики до 

вчинення терористичного акту. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

Фінансування тероризму. 

Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення. 

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 
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припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 

фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне 

виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Незаконне 

поводження з радіоактивними матеріалами. 

Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що 

розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію. 

Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та 

їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. 

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки. 

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної  сировини. 

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових   або 

легкозаймистих речовин. 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального 

господарства. 

Безпека виробництва як родовий об’єкт злочинів. Суспільна небезпека 

злочинів проти безпеки виробництва. Класифікація злочинів проти безпеки 

виробництва. 

Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

Безпека руху та експлуатації транспорту як родовий об’єкт злочинів. 

Суспільна небезпека злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

Класифікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Видові об’єкти злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного 

чи повітряного транспорту. 

Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування 

повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером 

служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи 
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психотропних речовин. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. 

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна. 

Блокування транспортних комунікацій, а також  захоплення 

транспортного підприємства. 

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових 

обов’язків. 

Порушення правил повітряних польотів. 

Порушення правил використання повітряного простору. Самовільне без 

нагальної потреби зупинення поїзда. 

Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Неповідомлення 

капітаном назви свого судна при зіткненні суден. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. 

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або 

інше порушення їх експлуатації. 

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу. 

Порушення чинних на транспорті правил. 

Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.  

 

 

МОДУЛЬ ІІ ІНОЗЕМНА МОВА 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)» 

 

Програма фахового іспиту з англійської мови підготовлена відповідно 

до вимог Програми єдиного вступного іспиту, яка створена з урахуванням 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). У 

програмі враховано особливості англійської мови. 

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні 

лексичні та граматичні компетентності.  

Зміст тем: 

 

I. Особистісна сфера. Повсякденне життя і його проблеми. 

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Помешкання. 
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Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

 

II. Публічна сфера 

Погода. Природа. Навколишнє середовище. 

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Література в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Одяг. 

Покупки. 

Харчування. 

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. 

Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають.  

Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни,  

мову якої вивчають. 

Музеї, виставки. 

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр. 

Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

 

III. Освітня сфера 

Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини; 

 

Граматичний матеріал:  
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- Іменник. Граматичні категорії (однина та множина, присвійний 

відмінок). Іменникові словосполучення. Лексичні класи іменників (власні та 

загальні назви:  конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття). 

- Артикль. Означений і неозначений. Нульовий артикль. 

- Прикметник. Розряди прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

- Числівник. Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

- Займенник. Розряди займенників. 

- Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. Спосіб дієслова. Часо-

видові форми. 

- Модальні дієслова. 

- Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник). 

- Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний 

підмет, складний присудок). 

- Прислівник. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. 

- Прийменник. Типи прийменників. 

- Сполучники. Види сполучників. 

- Речення. Прості речення. Складні речення. Безособові речення. 

- Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).  

- Пряма й непряма мова  

- Словотвір. 

 

Рекомендована литература 

 

Основні 

1. Сімонок В.П. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до 

магістратури (спеціальність Право). Харків: Право, 2019. 88 с.  

2. Зелінська О.І., Каданер О.В., Лисицька О.П. Посібник для підготовки 

до ЗНО з англійської мови до магістратури. Спеціальність Право. / заг. ред. 

Сімонок В.П. Харків: Право, 2021. 236 с. 

 

Допоміжні  

1. Англійська мова. Навч. посібник для слухачів і студентів заочної 

форми навчання. За заг. ред. О.І. Романюк. Київ: Друкарня МВС України, 

2009. 266 с. 

2. Возна М.О. Англійська мова для старших курсів: Навчальний 

посібник. Київ: Київський університет, 2012. 223 с. 

3. Мисик Л.В., Арцешевська А.Л., Кузнєцова Л.Р., Поплавська Л.Л. 

Англійська мова. Комунікативний аспект / за ред. доц. Мисик Л.В. Підручник. 

Київ: Атіка, 2000. 368 с. 

4. English for Lawyers: підручник для студентів вищих навч. закладів ∕ За 

ред. В. П. Сімонок. Харків: Право, 2011. 648 с.  
 

Словники  
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1. Англо-український українсько-англійський юридичний словник / за 

ред. Шевченко Л.І. К.: Арій, 2010. 704 с. 

2. Андріанов С.М. та ін. Англо-український юридичний словник: 

Близько 75 000 термінів. К.: Арій, 2010. 552 с. 

3. Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. 

К.: Юринком Унтер, 1999. 523 с. 

4. Hornby F.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 

Oxford Univ.press, 1982. 

5. Legal Terms and Concepts in Criminal Justice (ed. By D’Auria M.). N-Y: 

1983. 

6. Martin E.A. Dictionary of Law. Oxford Univ.press, 2003.  

 

Електронні ресурси 

1. Майбутнім магістрам. Загальна інформація. URL: 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=771 

2. Вступні до магістратури. Український центр оцінювання. URL: 

https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/ 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» 

 

Програма фахового іспиту з німецької мови підготовлена відповідно до 

вимог Програми єдиного вступного іспиту, яка створена з урахуванням 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). У 

програмі враховано особливості німецької мови. 

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні  

лексичні та граматичні компетентності.  

Зміст тем: 

 

I. Особистісна сфера. Повсякденне життя і його проблеми. 

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Помешкання. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

 

II. Публічна сфера 

Погода. Природа. Навколишнє середовище. 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=771
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Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Література в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Одяг. 

Покупки. 

Харчування. 

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. 

Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають.  

Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни,  

мову якої вивчають. 

Музеї, виставки. 

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр. 

Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

 

III. Освітня сфера 

Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини; 

 

Граматичний матеріал:  

- Adjektiv: Deklination der Adjektive, Adjektiv als Attribut, Adjektive auf -a, 

-er, -el, Systematisierung; 

- Adverb: Steigerungsstufen, Pronominaladverbien; 

- Präposition: Präpositionen mit Akkusativ: durch, für, ohne, gegen, um; 

Präpositionen mit Dativ: aus, bei, nach, von, mit, zu; 

Präpositionen mit Genitiv: außerhalb, innerhalb, unweit, während, infolge, 

wegen, trotz; 

- Pronomen: Relativpronomen Systematisierung, Demonstrativpronomen: 

solcher, jener, derjenige; 

- Satz: Kausalsätze (da, weil), Nebensätze (mit dass), Finalsatz (damit), 

Konditionalsätze (wenn), Temporalsätze (als, wenn), Attributsätze (der, die, 

das), Temporalsätze (nachdem), Lokalsätze (mit wo, wohin, woher), 

Bedingungssätze (mit wenn), Satzreihe (mit entweder ...  oder, nicht ...  
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sondern), Sätze mit haben/sein+zu+Infinitiv , Kausalsätze (mit ob), 

Konzessivsätze (mit obwohl, deswegen, trotzdem), Temporalsätze (mit seit); 

- Substantiv: Schwache Deklination der Substantive, Starke und weibliche 

Deklinationen der Substantive, Deklination: Ausnahme, Eigenname, 

Systematisierung; 

- Verb: Perfekt, Reflexive Verben, Präteritum, Infinitivkonstruktion um ... zu, 

Hilfsverb werden, Futur I, Plusquamperfekt, Präsens und Präteritum Passiv,  

Infinitivkonstruktionen statt ... zu, und ohne ... zu, das Verb lassen, 

Partizip I, Plusquamperfekt (im Satzgefüge), Modalverbe im Perfekt und 

Plusquamperfekt Aktiv, Indirekte Rede mit Modalverben, Infinitiv Passiv,  

Passiv mit Modalverben, Konjunktiv I ( indirekte Rede), Konjunktiv II von 

haben, sein, können, mögen; Konditionalis I (würde+Invinitiv); 

- Zahlwort: Bruchzahlen Systematisierung. 

 

Рекомендована литература 

 

Основні 

1. Навчальний посібник / За ред. В. Задорожного. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2008. 268 с.  

2. Грицюк І. Німецька мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2022. 

Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 288 с. 

 

Допоміжні  

1. Грицюк І., Полигач І. Німецька мова. Тренажер для підготовки до 

ЗНО. Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2021. 176 с.  

 

Словники  

1. Коломоєць Т.О., Іваненко С.В. Українсько-німецький / німецько-

український словник юридичних термінів: близько 10 тис. термінів. Одеса: 

Гельветика, 2018. 326 с. 

2. Німецько-український словник юридичних термінів / за заг. ред. проф. 

С.В. Ківалова, проф. Н.В. Петлюченко; МОН України, НУ ОЮА. Одеса: 

Гельветика, 2016. 576 с. 

3. Creifelds C. Rechtswörterbuch. München: Verlag C.H.Beck, 2000. 1662 S. 

Електронні ресурси 

1. Майбутнім магістрам. Загальна інформація. URL: 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=771 

2. Вступні до магістратури. Український центр оцінювання. URL: 

https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/ 

 

 

3. СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМА 

ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=771


82 
 

Форма проведення вступного випробування – виконання тестових 

завдань у кількості 100 тестів із зазначених вище теоретичних блоків та 

іноземної мови. Рейтинговий бал вступника визначається за 100-бальною 

шкалою, а числа інтервалу складають від 100 до 200. Тобто мінімальний 

рейтинговий бал вступника становить 100, а максимальний 200. 

 

Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет 

складається зі 100 закритих тестових завдань: 

- 50 тестових завдань з дисциплін, які входять правничих компетенцій; 

- 50 тестових завдань з іноземної мови. 

 

Час виконання завдання: 120 хвилин. 

 

Критерії оцінювання: Рівень знань оцінюється за 100-баловою 

шкалою. Серед відповідей на тестове завдання слід обрати одну правильну. 

Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 бал, а неправильна 

– у 0 балів. 
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