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Програма для складання вступного екзамену до аспірантури та ад’юнктури 

ОДУВС за спеціальністю 081 «Право». - Одеса: Одеський державний університет 

внутрішніх справ, 2021.  

 

Розробники:  

Албул С.В., Бабенко А.М., Конопельський В.Я., Тетерятник Г.К., 

Корнієнко М.В., Матвєєва Л.Г., Тарасенко В.Є., Ярмакі Х.П. 

 

 
Програму для складання вступного екзамену в аспірантуру та ад’юнктуру ОДУВС зі 

спеціальності 081 «Право» обговорено та схвалено на засіданні: 

кафедри оперативно-розшукової діяльності (протокол № 27 від 14 червня 2021 року) 

кафедри кримінального права та кримінології (протокол № 9 від 17 березня.2021 року) 

кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення (протокол № 11 від 05 березня 2021 

року) 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу (протокол № 19 від 

15 червня 2021 року) 

кафедри криміналістики та психології (протокол № 14 від  18 березня 2021 року) 

кафедри кримінального процесу (протокол № 11 від 12 березня 2021 року) 

кафедри теорії та філософії права (протокол № 11 від 19 березня 2021 року) 

 

 

 

Затверджено рішенням приймальної комісії Одеського державного університету 

внутрішніх справ (протокол від 30 березня 2021 року № 4) 
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ЗМІСТ 

Вступ 

 

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень 

2. Адміністративне право і процес 

3. Фінансове право  

4. Інформаційне право 

5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

6. Кримінальний процес  

7. Криміналістика  

8. Оперативно-розшукова діяльність. 
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ВСТУП 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 081 «Право» – розрахована на 

вступників до аспірантури та ад’юнктури на здобуття наукового ступеня «доктор 

філософії».  

Мета вступного фахового випробування передбачає визначення професійної 

компетентності й готовності вступників до навчання в ад'юнктурі (аспірантурі), що 

включає єдність теоретичної та практичної підготовки, а також здатності до 

проведення наукових досліджень проблем правової регламентації суспільних 

відносин у правоохоронній сфері. 

Програма визначає тематичний зміст та обсяг матеріалу, перелік питань для 

вступників до докторантури та аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

Вступне випробування проводиться в усній формі. Білет містить перелік 

питань, які стосуються основних тем, що зазначені в програмі. Час для підготовки 

перед усною відповіддю на питання білету становить 30 хвилин. Вступнику можуть 

бути поставлені додаткові запитання, які ним були розглянуті у рефераті 

(опублікованих наукових працях).  

Екзамен проводиться згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що 

належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, 

затвердженим наказом МВС України від 28.11.2017 № 963 та Порядком ідготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.03.2016 № 261. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І 

ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 

 

Інформаційний обсяг 

Тема 1. Предмет, функції та методологія теорії держави і права 

Юриспруденція як система знань про державу і право.  

Система юридичних наук: теоретичні юридичні науки про державу і право; історико-

юридичні науки про державу і право; галузеві науки; міжгалузеві науки; організаційні 

науки; прикладні науки; міжнародно-правові науки.  

Теорія держави і права як суспільна і правова наука. Співвідношення теорії держави і 

права і суспільних наук, які вивчають державу і право. Місце теорії держави і права в сучасній 

юриспруденції. 

Предмет теорії держави і права: поняття і інституційне значення. Загальні 

закономірності розвитку, виникнення і функціонування державно-правових явищ та система 

державно-правових понять і категорій – основне в предметі теорії держави і права. 

Співвідношення предмета теорії держави і права з предметами інших наук, які вивчають 

суспільство, державу і право. 

Поняття і значення метода теорії держави і права. Методологія теорії держави і права 

як  система підходів, методів і принципів наукового вивчення державно-правових явищ. 

Класифікація методів сучасної державно-правової науки.  

Загальні методи пізнання: діалектики; формальної логіки; системного аналізу. 

Міждисциплінарні методи: культурологічний метод, соціологічний метод, статистичний 

метод, конкретно-історичний метод. Спеціальні методи теоретико-правової науки: 

формально-юридичний (догматичний) метод, порівняльно-правовий метод  

Загальні передумови пізнання – основні підходи: матеріалістичний, ідеалістичний, 

цивілізаційний підхід. 

Принципи пізнання: принцип раціоналізму, принцип детермінізму, принцип 

об’єктивної істини, принцип історизму, ірраціоналізму, принцип додатковості, принцип 

плюралізму істини.  

Компаративістика в системі юриспруденції: порівняльне правознавство, порівняльне 

державознавство. Рівні порівняльного правового аналізу: макрорівень та мікрорівень. 

Значення порівняльного правознавства.  

Соціальне призначення і цінність теорії держави і права як науки і навчальної 

дисципліни. Завдання і функції теорії держави і права. Гносеологічна (пізнавальна) функція 

теорії держави. Методологічна функція. Прогностична функція теорії держави і права. 

Практична (практико-орієнтуюча) функція теорії держави і права 

Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. Понятійно-категоріальний апарат 

юриспруденції як система мовних знаків, якими описуються і за допомогою яких 

досліджуються державно-правові явища. Правові поняття: загально-правові, міжгалузеві, 

галузеві. Правові категорії.  

Тема 2. Соціальні та історичні передумови буття держави і права 

Проблема походження держави і права в державознавстві і правознавстві. Соціальні та 

історичні передумови буття держави і права. Поняття суспільства, його структура та 

інститути. 

Влада і соціальні норми в первісному суспільстві. Форми об’єднання людей у 

первісному суспільстві: первісне стадо, родова громада, плем’я. Збори всіх дорослих членів 

громади як вища влада в родовій громаді. Характеристика економічних відносин у 

первісному суспільстві. «Неолітична революція» і виникнення держави. 
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Форми виникнення держави в народів світу. Загальні закономірності походження 

держави і права: географічний чинник, технологічний чинник,  економічний чинник, 

соціальний чинник, демографічний чинник, чинник зовнішнього насильства і зовнішньої 

небезпеки, психологічний чинник. Виникнення держави як результату сприятливого 

поєднання різноманітних чинників. 

Стадії соціальних і культурних змін, які супроводжуються кроками по шляху 

становлення державної організації і права: оформлення соціально-біологічної ієрархії; 

формування соціально-культурної ієрархії; формування економіко-соціальної ієрархії; 

становлення надгромадських владних структур. 

Основні теорії походження держави. Теологічна теорія. Патріархальна теорія. Теорія 

суспільного договору. Теорії географічного детермінізму. Теорія насильства. Органічна 

теорія. Класова (економічна) теорія походження держави. Олігархічна теорія. Теорія 

неолітичної революції Багатофакторна теорія.  

Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і право. Мононорми – як 

правила поведінки в первісному суспільстві. Табу, звичаї. Основні шляхи виникнення права.  

Основні теорії походження права. Загальнофілософські підходи: ідеалістичний та 

матеріалістичний. Теорії божественного походження права. Природно-правова теорія. 

Історична школа Психологічна теорія. Марксистська теорія. Теорія примирення.  

Співвідношення держави і права у процесі їх виникнення. 

Право як явище цивілізації і культури. Термін «цивілізація».  Цивілізація – як 

співтовариство людей, об’єднане основоположними духовними цінностями та ідеалами, що 

має стійкі особливі риси у соціально-політичній організації, економіці, культурі та 

психологічне відчуття приналежності до цього співтовариства.  

Розвиток цивілізації та розвиток права. Етапи розвитку права і цивілізації: право 

сильного; кулачне право; право держави; право громадянського суспільства. 

Тема 3. Поняття і сутність держави 

Багатоаспектність категорії «держава». Поняття, основні ознаки і визначення держави. 

Атрибути держави.  

Плюралізм у розумінні і визначенні держави. Сучасні підходи до вивчення держави: 

теологічний, арифметичний (класичний), юридичний, соціологічний та техніко–

кібернетичний. 

Сутність держави. Співвідношення загальносоціального і класового в розумінні 

держави. Соціальна цінність і призначення держави.  

Сутність держави: плюралізм підходів. Основні наукові концепції сутності держави: 

елітистська теорія; технократична теорія; демократичні теорії; теорія держави загального 

благоденства; марксистська теорія.  

Поняття типології держави. Тип держави як сукупність спільних ознак, які 

характеризують певну групу держав. Формаційний та цивілізаційний підходи в типології 

держави: сутність і співвідношення. Характеристика окремих типів держави. Правова 

держава та її протилежність – етатистська держава. Бюрократичні та податкові держави.  

Історичні типи держав. Основні підходи до історичної типології держави: 

формаційний, цивілізаційний і технократичний. 

Похідне виникнення держав; ліквідація колишньої держави в результаті революції і 

виникнення нової держави; розділення держави, сецесія об’єднання декількох держав, 

виникнення держави в результаті національно-визвольного руху.  

Поняття, соціальна зумовленість і значення функцій держави. Функції держави як 

основні напрями і сторони діяльності держави. 

Класифікація функцій держави. Постійні та тимчасові функції держави. Головні та 

другорядні функції держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Характеристика 

основних внутрішніх і зовнішніх функцій держави. Співвідношення внутрішніх та зовнішніх 

функцій держави. 
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Законодавча, виконавчо-розпорядча, судова, контрольно-наглядова функції держави. 

Еволюція функцій держави. 

Форми здійснення функцій держави. Правові форми: правотворча, правозастосовча, 

правоохоронна, правоінтерпретаційна. Організаційні форми технічна, господарська, 

статистична діяльність. Форми здійснення функцій держави: з урахуванням розподілу влади. 

Прогрес держави. 

Тема 4. Форма держави 

Поняття і елементи форми держави. Співвідношення типу і форми держави. Значення 

форми держави.  

Форма державного правління: поняття і види. Загальні закономірності та особливості 

розвитку монархії. Поняття, види і характеристика монархій. Абсолютна монархія. 

Дуалістична монархія. Парламентарна монархія. 

Поняття, види і загальна характеристика республік. Характерні ознаки президентської 

республіки. Характеристика парламентарної республіки. Особливості змішаної 

(президентсько–парламентської та парламентсько-президентської) республіки. Форма 

правління в Україні на сучасному етапі. 

Поняття і види форми державно–територіального устрою. Централізовані унітарні 

держави. Децентралізовані унітарні держави. Прости та складні унітарні держави. Поняття 

автономії.  

Територіальні федерації; національні федерації, змішані федерації.  

Конфедерація як тимчасовий союз держав. Імперія. Форма державного устрою в 

Україні. 

Державний режим: поняття і види, сутність і загальна характеристика. Форма 

державного режиму. Цивільні та військові режими. Світські та теократичні режими. 

Демократичний режим та антидемократичний режим. Авторитарний режим. Тоталітарний 

режим. Деспотичний і ліберальний режими. Державний режим України. 

Змішані форми правління. Виборна монархія. Колективна монархія. Республіки з 

довічним президентством. Республіки без офіційного глави держави. 

Тема 5. Державна влада і механізм держави 

Державна влада – особливий різновид соціальної влади. Сутність державної влади. 

Форми і способи здійснення державної влади. Державна влада як різновид політичної влади. 

Співвідношення політичної і державної влади.  

Риси державної влади: єдність, загальність, універсальна репрезентативність, 

суверенність, організаційне оформлення, монополія на видання загальнообов’язкових 

правил поведінки та забезпечення виконання їх за допомогою примусової сили держави; 

монополія на стягування податків, мита, залучення населення до виконання неподаткових 

повинностей.  

Найважливіші характеристики (властивості) сучасної державної влади: легітимність, 

легальність і законність. Принципи єдності і поділу державної влади. 

Поняття механізму держави. Механізм держави і його роль у здійсненні функцій 

держави. Механізм держави: поняття, структура і принципи. Механізм держави як цілісна 

ієрархічна система державних органів. Ознаки механізму держави.  

Структура механізму держави: державний апарат, державні установи і підприємства, 

державні службовців; організаційні засоби і фінансові кошти, примусова сила.  

Механізм держави і державний апарат. Структура державного апарату. Поняття і 

ознаки державних органів, види державних органів. Поняття і сутність бюрократії. 

Бюрократія і бюрократизм. Демократичний і бюрократичний централізм. 

Принципи побудови та діяльності механізму сучасної держави. Принцип гуманізму. 

Принцип розподілу влад. Принцип гласності. Професіоналізм державних службовців і 

компетентність державних органів. Принцип законності. Принцип демократизму.  
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Проблема розподілу влад і система державних органів. Розподіл влади як принцип 

конституціоналізму. Теорія розподілу влади - як підсумок багатовікового розвитку 

державності, пошуку найбільш дієвих механізмів, що оберігають суспільство від 

деспотизму. Автори теорії розподілу влади. Вперше і найбільш послідовно принцип 

розподілу влад був утілений в Конституції США 1787 р. Основні положення теорії 

розподілу влади. 

Інститут держави: поняття і види. Інститут держави як відносно відособлена і 

самостійна частина державної організації, що має певні функції. Організаційні та 

функціональні інститути держави. Організаційні інститути держави: інститут президента, 

інститут парламенту, інститут уряду, інститут місцевих органів виконавчої влади. 

Функціональні інститути: інститут виборів і референдуму, інститут адміністративного 

контролю, інститут конституційного контролю. 

Класифікація інститутів держави за принципом розподілу влади. Інститут законодавчої 

влади. Інститут виконавчої влади. Інститут глави держави. Інститут судової влади. Інститут 

контрольної влади. 

Інститут законодавчої влади. Повноваження законодавчої влади. Законодавча 

діяльність. Представницька функція. Установча функція. Функція контролю та 

відповідальності. Парламент, його повноваження та структура. Повноваження парламенту. 

Структура парламенту. Двопалатні та однопалатні парламенти.  

Виконавча влада та її значення по управлінню суспільством. Вторинний (похідний), 

підзаконний характер виконавчої влади. Зміст діяльності виконавчої влади: виконавча 

діяльність; розпорядча діяльність. Структура виконавчої влади. Уряд як вищий колегіальний 

виконавчий орган держави. Принципи утворення уряду: парламентський, 

напівпарламентський принцип, позапарламентський принцип. Однопартійні, коаліційні, 

безпартійні уряди. Відповідальність, підзвітність та підконтрольність уряду. Органи 

державної адміністрації: міністерства, відомства, комісії. Інститут парламентської 

відповідальності уряду. Солідарна відповідальність міністрів.  

Влада глави держави. Номінальний глава держави, реальний  глава держави. 

Повноваження глави держави. Роль монарха в різних країнах в залежності від форми 

правління. Повноваження президента в залежності від форми правління. Представницькі 

повноваження президента.  

Судова влада. Змагальної судова система. Слідча судова система. Основні функції 

судової влади: охоронна, функція правосуддя, контрольно–наглядова.  

Контрольна влада як гілка державної влади. Специфіка побудови контрольної влади. 

Сфера застосування контрольної влади. Види органів контрольної влади. Органи 

конституційного контролю. Органи загального нагляду. Органи фінансового контролю та 

антимонопольні органи. Органи контролю за дотриманням прав людини. Омбудсман у 

сучасній державі. Загальний омбудсман та спеціалізовані омбудсмани.  

Методи здійснення державної влади: переконання, заохочення та рекомендація і 

примус. Державний примус. Централізований та децентралізований методи діяльності 

держави. 

Тема 6. Політична система суспільства і держава  

Політика і політична організація суспільства. Поняття політичної системи держави. 

Структура політичної системи: інституційний блок;  нормативний блок; функціональний 

блок; ідеологічний блок; комунікативний блок. 

Функція політичної системи. Основні функції політичної системи: цілепокладальна; 

організаторська; інтеграційна; регулятивна, дистрибутивна, ідеологічна. При цьому 

основною функцією політичної системи виступає владне опосередкування соціальних 

інтересів.  
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Підходи до типології політичних систем. Примітивні, традиційні та сучасні політичні 

системи. Відкриті та закриті політичні системи. Традиційні, легальні і харизматичні 

політичні системи.  

Політична система англо-американського типу, політична система континентально-

європейського типа,  політична система тоталітарного типу. 

Ліберально-демократичні, комуністичні, традиційні, такі, що переживають 

становлення, авторитарно-консервативні політичні системи.  

Адміністративно-командні, змагальні та соціопримирні політичні системи.  

Держава в політичній системі. Місце і роль органів державної влади в політичній 

системі держави і суспільства. Держава та об’єднання громадян. Політична партія. 

Громадська організація. Релігійні організації та професійні спілки. Місце і роль політичних 

партій і громадських організацій у політичній системі.  

Держава і місцеве самоврядування. Органи місцевого самоврядування. Основні 

теоретичні і практичні підходи до взаємин державної влади і місцевого самоврядування: 

державна теорія і практика місцевого самоврядування, громадська теорія і практика 

місцевого самоврядування.   

Державна політика, політична діяльність і політична культура. 

Держава і правова надбудова суспільства. Держава, правові процеси, правові відносини 

і правові акти. 

Тема 7. Громадянське суспільство і держава 

Поняття і види суспільства. Громадянське суспільство і держава. Поняття 

«громадянське суспільство» як одна із ключових категорій сучасних суспільних наук – 

соціології, політології, юриспруденції.  

Громадянське суспільство: становлення концепції. Ідеї «громадянського суспільства» в 

епоху ранньобуржуазних революцій.  

Поняття, ознаки, сутність громадянського суспільства. Структура громадянського 

суспільство: вільні, рівноправні, самостійні індивіди; недержавні об’єднання індивідів; 

суспільні відносини між індивідами та їх об’єднаннями. Громадянське суспільство як 

соціально-економічна та особиста сфера життєдіяльності людей.  

Співвідношення держави і права: основні підходи. Співвідношення держави і права 

включає три головні аспекти: єдність, відмінність і взаємодія. 

Єдність держави і права: спільність походження і розвитку; спільність чинників, що 

обумовлюють сутність держави і права; спільність соціального призначення.  

Відмінності держави і права. Взаємодія держави і права. Вплив держави на право. Роль 

держави в забезпечення права. Вплив права на державу. Зв’язаність держави правом.  

Типи взаємодії держави і права. Етатистський тип держави. Правовий тип держави.  

Співвідношення громадянського суспільства і держави. Громадянське суспільство та 

правова держава. Правова держава як система органів та інститутів, які гарантують і 

захищають нормальне функціонування громадянського суспільства.  

Тема 8. Демократична, правова і соціальна держава 

Виникнення і розвиток учення про правову державу в політико-правовій світовій 

думці. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність. Особливості античних уявлень 

про державу і право. Ідеї про найважливіші компоненти правової держави, у працях діячів 

ранньобуржуазних революцій та епохи Просвітництва. Філософське обґрунтування ідеї 

правової держави. Введення терміна «правова держава». Ідея правової держави одержала в 

роботах вітчизняних юристів. Закріплення ідеї правової держави в конституціях сучасних 

країн. 

Правова держава як форма соціальної демократичної держави громадянського 

суспільства і гарант здійснення та захисту основних прав людини. 

Правова держава: поняття та сутність. Загальні соціально-змістовні ознаки правової 

держави. Загальні формальні ознаки правової держави. Основні ознаки правової держави: 
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пріоритет прав і свобод особи; верховенство правового закону в системі нормативно-

правових актів; демократичний легальний спосіб формування влади; розподіл властей;  

зв’язаність влади правом; високий рівень загальної та правової культури громадян; взаємна 

відповідальність держави та особи; гідне положення суду в суспільстві і державі.  

Стан і перспективи формування правової держави в Україні. Правова держава і 

громадянське суспільство. Сутність і призначення соціальної держави. Шляхи формування 

соціальної держави в Україні.  

Правова держава, громадянське суспільство і держава соціальної демократії.  

Соціальна держава: становлення ідеї. Мета соціальної держави.  Формування ідей 

соціальної державності в кінці XIX – початку XX ст. Практичне втілення теорії соціальної 

держави. Основні підходи до співвідношення правової та соціальної держави.  

Ознаки соціальної держави: могутній економічний потенціал; соціально орієнтована 

структура економіки; виражена соціальна спрямованість політики держави; наявність у 

держави цілей встановлення загального блага; наявність розвиненого правового 

регулювання в соціальній сфері. Функції соціальній державі.  

Тема 9. Держава і особистість 

Держава та особистість. Правовий статус особистості, його структура та види. 

Правовий статус як юридично закріплене положення особистості в суспільстві.  

Структура правового статусу особистості: правові норми та принципи; 

правосуб’єктність; основні права та обов’язки; законні інтереси; громадянство 

(безгромадянство, іноземне громадянство або підданство); юридична відповідальність.  

Види правового статусу. Загальний правовий статус. Спеціальний, або родовий, статус. 

Індивідуальний статус Співвідношення видів правого статусу особи.  

Історія ідей прав людини. Теорія поколінь прав людини. Перше покоління прав 

людини,  або негативні права. Друге покоління прав людини, або «позитивні» права. Третє 

покоління прав людини, або колективні права: Четверте покоління прав людини.  

Права людини - нормативна форма взаємодії індивідів, суспільства, держави. Права 

людини і права громадянина.  

Юридичні обов’язки людини і громадянина. Взаємозв’язок і єдність прав та обов’язків. 

Види обов’язків: природно-правові обов’язки; позитивно-правові обов’язки.  

Закріплення основних обов’язків в конституціях і поточному законодавстві. Обов’язки 

що відноситися одночасно до людини і громадянина. Обов’язки що зобов’язувати тільки 

громадянина.  

Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі. Соціально-правовий 

механізм забезпечення прав людини. Роль правоохоронних органів у забезпеченні прав і 

свобод людини. Міжнародний захист прав людини.  

Міжнародно-правові гарантії. Загальна декларація прав людини. Гарантії регіональних 

міжнародних співтовариств. Внутрідержавні гарантії. 

Економічні, соціальні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії. Види юридичних 

гарантії. Парламентські, урядові, гарантії глави держави, судові, адміністративні, 

прокурорські, адвокатські, міжнародно-правові гарантії. Конституційні (загальні) гарантії і 

галузеві гарантії (адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові тощо). 

Конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина: право на судовий 

захист; право на відшкодування за рахунок держави або органу місцевого самоврядування 

завданої людині матеріальної та моральної шкоди; право знати свої права і обов’язки; право 

на правову допомогу; право не виконувати явно злочинні розпорядження або накази; 

презумпція невинуватості; право не свідчити проти себе та своїх близьких.. 

Неприпустимість обмеження прав і свобод людини і громадянина. Інститут 

омбудсмана як  особливий гарант прав людини і громадянина.  

Міжнародно-правові стандарти у області прав людини Універсальні і регіональні 

стандарти.  
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Загальні і спеціальні міжнародні стандарти. Функції міжнародних стандартів прав і 

свобод людини. 

Тема 10. Основні наукові вчення праворозуміння 

Сучасні підходи до розуміння права і їх практичне значення для юридичної практики. 

Основні концепції право розуміння. Праворозуміння як категорія юридичної науки.  

Суб’єкти праворозуміння. Об’єкт праворозуміння. Зміст праворозуміння.  

Праворозуміння як елемент правової культури. Праворозуміння і професійно-правова 

діяльність. 

Концепції праворозуміння. Юридичне і легістське праворозуміння. Різновиди 

юридичного типу праворозуміння: природно-правовий підхід та либертарно-юридичний 

підхід. Природне право та право позитивне.  

Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння.  

Концепція праворозуміння - як певний напрям у пізнанні сутності та соціального 

призначення права. Загальні питання розуміння права та їх значення для практичної 

діяльності. Основні напрямки вчень про право.  

Теорія природного права як утвердження волі рівності і справедливості в практиці 

правової держави. Витоки природно-правової теорії: часи античності (Арістотель, римські 

юристи), середньовіччя (Тома Аквінській), епохи ранньобуржуазних революцій і 

становлення сучасної держави (Г.Гроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). 

Видатні представники природно-правової теорії ХХ ст. – німецькі учені Р.Штаммлер, 

А.Ауер, А.Кауфман, американські учені Р.Дворкін, Дж. Роулс, французький теолог і 

філософ Ж.Марітен. «Природне право із мінливим змістом». «Відроджене природне право».  

Сутність нормативістського (юридико-позитивістського) підходу до права. 

Нормативний  підхід до розуміння права як засіб підтримки законності і стабільності. 

Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм). Засновникі даного напряму 

юридичної науки. «Чиста теорія права» Х. Кельзена. 

Виникнення соціологічного напряму в теорії права  унаслідок кризи юридичного 

позитивізму і через розквіт загальної соціології у ХХ ст.  Видатні представники 

соціологічного напряму юриспруденції. Соціологічний підхід до розуміння права як засіб 

забезпечення динамізму суспільного життя. Право у житті, у суспільних відносинах, у 

правосвідомості, у відчутті справедливості, в емоціях, у психології суспільства. Особливе 

значення правознавці цього напряму надавали діяльності суддів, їхньому вільному 

переконанню, «вільному знаходженню права». Право першого порядку. Право другого 

порядку. «Живе право».  

Створення психологічної теорії на початку XX ст. Послідовники психологічної теорії. 

Психологічна теорія права та можливості її використання в юридичній практиці.  

Виникнення історичної школи права у першій половині XIX ст. у Німеччині. Її 

засновники.  

Інтеграційний підхід до розуміння права. Визначення права з позицій інтеграційного 

підходу. Поняття права в різних правових системах.  

Тема 11. Поняття і сутність права 

Сутність права: еволюція уявлень. Загальносоціальне, класове і національне у праві. 

Класова сутність права.  Загальносоціальна сутність права. Розширення загальносоціального 

змісту права на сучасному етапі розвитку.  

Наступність у праві. Пошуки нового розуміння права. Сучасне нормативне розуміння 

права: поняття, основні ознаки, визначення. Широке розуміння права. Поняття та 

визначення права. Сучасні методологічні підходи до аналізу природи права. Право в 

об’єктивному і суб’єктивному розумінні.  

Право як соціальне явище. Право у юридичному сенсі. Сутність і цінність права як 

явища соціального порядку.  Ознаки права: загальнообов’язковість, нормативність, 

формальна визначеність, вольовий характер, системність, зв’язок з державою, 
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регулятивність, вираз міри свободи і справедливості, процедурність, компромісний 

характер.  

Функції права як основні напрями впливу права на людину і суспільство (суспільні 

відносини). Види функцій права. Загальносоціальні і спеціально-юридичні функції права. 

Інформаційна, орієнтаційна,  виховна, культурно-історична, стабілізаційна, соціального 

контролю, організаторська, управлінська. 

Власне юридичні функції права. Різновиди регулятивної функції: регулятивна статична 

і регулятивна динамічну. Охоронна функція.  

Компенсаційна функція права.  Обмежувальна функція права. Відновна функція права.  

Цінність права – його позитивна значимість у задоволенні потреб суб’єкта. 

Інструментальну цінність права. Власна цінність права – як вираз у праві свободи та 

активності людей відповідно до принципів рівності та справедливості. Соціальна цінність 

права. Особистісна цінність права.   

Принципи права як основні ідеї, початкові положення або формування, провідні засади 

процесу, розвитку і функціонування права.  

Загально-соціальні принципи права: принцип пріоритетності загальнолюдських 

цінностей; принцип гуманізму; принцип демократизму. 

Спеціально-юридичні принципи права: загальноправові, галузеві, міжгалузеві, 

принципи інститутів. 

Правові аксіоми: поняття, сутність, роль і значення. Види аксіом: аксіоми – ідеї 

правосвідомості, аксіоми юридичної науки, аксіоми – окремі принципи права, аксіоми – 

конкретні норми права, аксіоми – загальновизнані норми права. 

Правові презумпції. Спростовні та неспростовні презумпції. Фактичні презумпції і 

законні презумпції. Галузеві та загальноправові презумпції. Правова фікція: поняття, 

значення. 

Тема 12. Соціальні норми  

Система регулювання суспільних відносин: індивідуальний і нормативний рівні. 

Поняття і види соціального регулювання. Норми: поняття, ознаки, види. Природні норми, 

або закони природи. Технічні норми.  Соціальні норми. Соціальні і технічні норми.  

Ознаки соціальних норм. Види соціальних норм: норми моралі (етичні норми); правові 

норми; релігійні норми; корпоративні норми; звичаї і традиції; естетичні норми.  

Право – особливий вид соціальних норм. Загальне у правових і соціальних нормах. 

Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі Єдність права і моралі. 

Відмінність права і моралі.  

Співвідношення норм права та інших соціальних норм. Право і звичай. 

Право і релігія. Право і корпоративні норми. Право і політика.  

Тема 13. Норми права 

Правова норма. Ознаки норми права: загальний характер (неперсоніфікованість; 

формальна визначеність; зв’язок із державою; системність; регулятивність.  

Класифікація норм права. Конкретні та спеціалізовані норми. Норми-засади. Норми-

принципи. Установчі норми. Норми-дефініції. Норми-презумпції . 

Види норм права залежно від предмету правового регулювання. Види норм права 

залежно від основних методів правового регулювання. 

Види норми права залежно від характеру правового припису.  Позитивні зобов’язання, 

дозволи та заборони у праві. Види норм права залежно від часу дії. Види норм права залежно 

від кола осіб.  Види норм права залежно від дії в просторі. Види норм права за 

функціональною спрямованістю. Види норм права залежно за характером інформаційно-

психологічної дії на особу. Види норм права залежно за субординацією у правовому 

регулюванні. 

Структура норми права: гіпотеза; диспозиція; санкція. Логічна структура правової 

норми. Класифікація структурних елементів правової норми за ступенем визначеності: 
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абсолютно-визначені гіпотеза, диспозиція, санкція; відносно-визначені гіпотеза і диспозиція 

і санкція; альтернативні гіпотеза і диспозиція і санкція. 

Класифікація структурних елементів правової норми за складом: прості та складні.  

Способи викладення норм права: абстрактна форма викладення правових норм та 

казуїстична форма викладення правової норми. 

Норми права і статті нормативно-правового акта: варіанти співвідношення.  

Тема 14. Правова система, система права і система законодавства 

Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика елементів правової 

системи. Нормативний, ідеологічний та організаційний елементи структури правової 

системи. 

Поняття системи права. Система права і правова система. Ознаки (риси) системи 

права: об’єктивна обумовленість; органічна цілісність; структурна різноманітність; 

поєднання динаміки і стабільності.  

Структурні елементи системи права. Норма права як первинний, початковий елемент 

системи права. Інститут права: поняття, ознаки. Види правових інститутів. Підгалузь права. 

Галузь права як основний елемент права. Поняття та ознаки галузі права. Загальна 

характеристика основних галузей права України.  

Предмет і метод правового регулювання як підстава для виділення галузей права. 

Предмет правового регулювання як матеріальний критерій розмежування галузей права. 

Галузевий метод правового регулювання. Основні методи правового регулювання. 

Імперативний і диспозитивний методи. Метод обмежень і метод заохочень (стимулів). 

Метод автономії та рівності сторін і метод субординації.  

Публічне і приватне право. Предмет публічного права.  Предмет приватного права. 

Характерні ознаки сфери публічного права. Ознаки сфери приватного права. Приватне і 

публічне право та еволюція правової системи України.  

Матеріальне право. Процесуальне право. Співвідношення матеріального і 

процесуального права. Співвідношення внутрідержавного (національного), регіонального і 

міжнародного права. Основні концепції співвідношення міжнародного і внутрідержавного 

права: концепція примату міжнародного права, концепція примату внутрідержавного права, 

дуалістична концепція. 

Форми взаємодії внутрідержавного і міжнародного права.  Форми трансформації норм 

міжнародного права: пряма; опосередкована; змішана. Співвідношення регіонального 

(зокрема, європейського) права і національного права.  

Система законодавства як сукупність законодавчих актів, розташованих в певному 

порядку. Співвідношення системи права, системи законодавства, правової системи і 

системи юридичних наук. Поняття галузі права і інституту законодавства. Ієрархічна, 

вертикальна будова система законодавства. Горизонтальна структура законодавства. 

Співвідношення системи права та системи законодавства.  

Систематизація нормативно-правових актів. Облік нормативно-правових актів.  

Поняття інкорпорації. Різновиди інкорпорації по суб’єкту здійснення: офіційна інкорпорація 

та неофіційна інкорпорація. Хронологічна, предметна інкорпорація. Генеральна та часткова 

інкорпорація. 

Консолідація як від систематизації. Кодифікація нормативно-правового акту. 

Різновиди кодифікації за об’ємом охоплюваного нормативно-правового матеріалу: 

загальна, галузева,  міжгалузева, спеціальна (внутрігалузева). 

Тема 15. Форми права 

Поняття «джерело» та «форма права», їх співвідношення. Джерело права в 

матеріальному сенсі. Джерело права в ідеальному сенсі. Джерело права в пізнавальному 

сенсі. Джерело права у формальному сенсі. Види форм (юридичних джерел) права.  

Правовий звичай: поняття, ознаки. Види звичаїв залежно від їхньої ролі у правовому 

регулюванні. Звичаї ділового обороту. Міжнародно–правовий звичай. 
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Юридичний (судовий або адміністративний) прецедент: поняття, ознаки. Правила 

застосування судових прецедентів. Види судових прецедентів в англійському праві. 

Обов’язкові прецеденти. Переконливі прецеденти. Адміністративний прецедент.  

Нормативний договір: поняття, ознаки. Координаційні та субординаційні нормативні 

договори. Міжнародні та внутрідержавні договори. Колективний договір.   

Релігійний текст: поняття, ознаки. Юридична доктрина: поняття, ознаки. 

Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних держав. Поняття і види 

нормативно-правових актів. Закони: поняття, ознаки, види. Підзаконні нормативно-правові 

акти: поняття, ознаки, види. Юридична природа законів та підзаконних актів. 

Тема 16. Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних держав 

Поняття нормативно-правового акту. Нормативно-правовий акт – як письмовий 

документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить 

правові норми загального характеру. Ознаки нормативно-правового акту.  

Класифікація нормативно-правових актів, залежно від суб’єкта правотворчості. 

Класифікація нормативно-правових актів, залежно від сфері дії. Класифікація нормативно-

правових актів від строку дії. Класифікація нормативно-правових актів за юридичною 

чинністю. 

Юридична чинність нормативно-правового акту. Закон: поняття, ознаки. Конституційні 

та звичайні (поточні) закони. Кодифіковані та некодифіковані закони. Галузеві та 

міжгалузеві (комплексні) закони.  

Підзаконні акти: поняття, ознаки. Види підзаконних актів.  

Дія нормативно-правових актів в часі, у просторі та за колом осіб.  

Дія нормативно-правового акту в часі. Негайна дія нормативно-правового акту. 

Зворотна дія (зворотна чинність) нормативно-правового акту. Переживання нормативно-

правового акту. Припинення дії нормативно-правових актів.  

Дія нормативного акту в просторі. Загальнодержавні (загальні) та локальні 

нормативно-правові акти.  

Дія акту за колом осіб. Нормативно-правові акти загального характеру. Спеціальні 

нормативно-правові акти.  Виняткові закони. 

Система нормативно-правових актів України: види, значення, особливості та межі їх 

дії.  

Тема 17. Правотворення, нормотворчість та законотворчість 

Правотворення, правотворчість, законотворчість. Поняття і ознаки правоутворення. 

Стадії процесу правоутворення. Правотворення і правотворчість. 

Правотворчість: поняття, мета та суб’єкти. Ознаки правотворчості.  

Функції правотворчості. Функція первинного регулювання нових суспільних відносин. 

Функція оновлення нормативно-правового матеріалу. Функція ліквідації прогалин у 

позитивному праві. Функція систематизації нормативно-правового матеріалу.  

Принципи правотворчості – як керівні, основоположні ідеї, які обумовлюють 

відповідність правотворчості суспільним потребам.  

Види правотворчості. За способами правотворчості. Залежно від форм створюваного 

права. Залежно від суб’єкта правотворчості. Правотворчість і законотворчість. 

Законодавчий процес і його стадії. Законодавча ініціатива. Розробка законопроекту. 

Обговорення законопроекту. Ухвалення закону . Підписання закону главою держави. 

Обнародування закону. Набрання законом чинності.  

Поняття юридичної техніки. Основний об’єкт юридичної техніки. Засоби юридичної 

техніки: юридичні терміни; юридичні конструкції; системна побудова. Мова і стиль закону 

Правила юридичної техніки. Ясність і чіткість, простота і доступність мови правових 

актів. Лаконічність та повнота, конкретність та абстрактність виразу відповідних правових 

приписів. Директивність і офіційність. Прийоми юридичної техніки. 
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Тема 18. Тлумачення права 

Поняття і необхідність тлумачення права. Тлумачення як інтелектуальний процес 

розуміння і пізнання правової норми. Тлумачення як діяльність певних суб’єктів (офіційне і 

неофіційне тлумачення).  

З’ясування права і роз’яснення змісту правових норм. Необхідність тлумачення норм 

права.   

Суб’єкти тлумачення норм права: державні органи, недержавні організації і громадяни. 

Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. 

Нормативне та казуальне тлумачення норм права.   

Автентичне тлумачення. Делеговане (легальне) тлумачення.  Доктринальне 

тлумачення. Професійне тлумачення.  Буденне тлумачення. 

Спосіб (прийом) тлумачення права: філологічного (мовного), історичного (історико-

політичного) і систематичного. 

Види юридичного тлумачення за об’ємом. Буквальне тлумачення норм права. 

Поширювальне тлумачення норм права. Обмежувальне тлумачення норм права. 

Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти). Правова природа актів офіційного 

тлумачення (інтерпретаційних актів). Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти). 

Ознаки актів офіційного тлумачення. Види актів офіційного тлумачення права. Акти 

нормативного і казуального тлумачення. Акти автентичного тлумачення і акти делегованого 

(легального) тлумачення. Акти правотворчості та інтерпретаційні акти правозастосування.  

Тема 19. Реалізація та застосування права 

Поняття реалізації права. Підстави для розмежування форм реалізації права. Реалізація 

права: втілення права в життя, реальне втілення змісту юридичних норм у фактичній 

поведінці суб’єктів. Ознаки реалізації права.  

Форми реалізації права залежно від суб’єктного складу: індивідуальна та колективна.  

Форми реалізації права залежно від участі в правовідносинах: поза правовідносинами у 

правовідносинах.  

Форми реалізації права залежно від ступеня активності суб’єктів: активні позитивні дії 

та пасивна форма (бездіяльність суб’єкта).  

Дотримання норм права. Виконання норм права. Використання норм права. 

Безпосередня реалізація права. Поняття правозастосування.  

Фактори реалізації права. Механізм реалізації права. 

Суб’єкти застосування правових норм: поняття і види. Умови правозастосовної 

діяльності. Ознаки застосування права: владний характер, індивідуалізований характер, 

процедурний характер, юридично оформлений характер.  

Підстави правозастосування. Правозабезпечувальна функція застосування права. 

Функція індивідуального правового регулювання.  

Стадії застосування права. Встановлення фактичної основи справи. Встановлення 

юридичної основи справи. Рішення справи і документальне оформлення ухваленого 

рішення.  

Вимоги правильного застосування права: вимога законності, вимога обґрунтованості, 

вимога доцільності, вимога справедливості. Правильне застосування права сприяє 

ефективному захисту прав і свобод людини, зміцненню законності, стабілізації 

правопорядку.  

Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання. Пропуски, 

пов’язані з неповнотою правових норм. Пропуски, пов’язані з суперечністю правових норм. 

Пропуски, пов’язані з повною відсутністю норми.  

Законодавчі прогалини.  Технічні прогалини. Дійсні та уявні прогалини в позитивному 

праві. Первинні і подальші прогалини в позитивному праві.  
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Усунення  прогалин в позитивному праві. Подолання прогалин в праві. Способами 

подолання прогалин у праві. Аналогія закону. Міжгалузева аналогія (субсидіарне 

застосування права). Аналогія права.  

Об’єктивні причини правових колізій. Суб’єктивні причини правових колізій. Поняття 

колізії норм права. Види колізій норм права: темпоральні колізії;  просторові; ієрархічні 

(субординаційні) колізії; смислові (змістовні) колізії; складні колізії. Подолання 

темпоральної колізії. Подолання ієрархічної колізії. Подолання змістовної колізії. 

Подолання складної колізії.  

Акт застосування права: поняття, ознаки. Види актів застосування права: письмові, 

усні та конклюдентні (мовчазні) акти. Акти державних і недержавних суб’єктів. Регулятивні 

та охоронні акти застосування права. Правовстановлюючі, правоконстатуючі, 

правозмінюючі, правоприпиняючі, правоскасовуючі акти застосування права. 

Реквізити та структура правозастосовного акту.  

Тема 20. Правові відносини 

Правові відносини як різновид суспільних відносин. Ознаки правових відносин. 

Взаємозв’язок правових норм і правовідносин. 

Види правовідносин: за предметом правового регулювання; за функціями права; за 

характером обов’язків; за ступенем визначеності суб’єктів; за субординацією в правовому 

регулюванні; за розподілом прав і обов’язків між сторонами; за волевиявленням сторін.  

Характеристика елементів структури правовідносин: об’єкт, суб’єкти та зміст. 

Суб’єкти права. Види суб’єктів права: фізичні особи; юридичні особи; держава, її 

органи та  органи місцевого самоврядування; соціальні спільноти. Правосуб’єктність. 

Правоздатність Загальна правоздатність фізичної особи. Дієздатність. Деліктоздатність. 

Юридичні особи як суб’єкти права. Ознаки юридичної особи: організаційна єдність, 

наявність відособленого майна, самостійна майнова відповідальність, участь в цивільному 

обороті від свого імені, здатність бути позивачем і відповідачем в суді. Спеціальний 

характер правосуб’єктності юридичних осіб. Різноманітність юридичних осіб. Державні і 

недержавні юридичні особи. Прибуткові і неприбуткові юридичні особи. Юридичних осіб 

приватного права і юридичних осіб публічного права. Товариства і установи.  

Об’єкти правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага і цінності. Матеріальних 

цінності: природні об’єкти, штучно створені об’єкти – речі. Нематеріальні блага і цінностей. 

Особисті немайнові блага. Послуги. Результати наукової, технічної, художньої творчості. 

Загальносоціальні блага і цінності. 

Поняття, структура і види суб’єктивних прав і юридичних обов’язків як юридичного 

змісту правових відносин. Зміст суб’єктивного права: праводія, правовимога, 

праводомагання. Зміст юридичного обов’язку: зобов’язання дією. зобов’язання виконанням. 

зобов’язання пере терпінням. Законний інтерес: поняття, ознаки. Види законних інтересів. 

Передумови (підстави) виникнення правовідносини. Загальні (матеріальні) передумови 

виникнення правовідносин. Спеціальні (юридичні) передумови виникнення правовідносин. 

Юридичний факт як підстава  виникнення, зміні або припинення правовідносин. 

Ознаки юридичних фактів: конкретність та індивідуальність, соціальна змістовність, 

об’єктивований вираз, прямий або непрямий зв’язок з правом, причинний зв’язок із 

правовими наслідками. Події як юридичні факти. Абсолютні та відносні події. Юридичні 

факти-дії. Факти-стани – триваючі дії. Правомірні і неправомірні дії. Юридичні акти та 

юридичні вчинки. Проступки та злочини.  

Правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі юридичні факти. 

Фактичний (юридичний) складом. Прості фактичні склади. Складні фактичні склади. 

Тема 21. Правова поведінка 

Право і поведінка. Правозначуща поведінка. Ознаки правової поведінки: 

передбачуваність нормами права, соціальна значущість, вольовий і свідомий характер, 

здатність правової поведінки викликати юридичні наслідки.  
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Правомірна поведінка. Неправомірна поведінка (правопорушення). Зловживання 

правом. Об’єктивно неправомірне діяння.   

Ознаки правомірної поведінки: відповідність праву, соціальна корисність, 

передбачуваність, масовість, добровільність і свідомість, активність.  

Структура правомірної поведінки (суб’єкти, об’єкти, суб’єктивна і об’єктивна 

сторона). 

Добровільна правомірна поведінка.  Вимушена правомірна поведінка. Мотиви 

правомірної поведінки. Соціально-активна форма правомірної поведінки. Звична 

правомірна поведінка. Конформістська правомірна поведінка. Маргінальна поведінка.  

Поняття зловживання правом. Ознаки зловживання правом: наявність у суб’єкта 

суб’єктивного права; діяльність суб’єкта по реалізації цього права; використання 

суб’єктивного права всупереч його соціальному призначенню і спричинення цим 

використанням шкоди суспільним інтересам або інтересам інших осіб; відсутність 

правопорушення. 

Соціально належна поведінка. Соціально бажана для суспільства поведінка. Соціально 

допустима поведінка.  

Правові засоби стимулювання правомірної поведінки. 

Поняття правопорушення. Соціальна і юридична природа правопорушення. Ознаки 

правопорушення: протиправність, винність, шкідливість, діяння (акт поведінки), 

деліктоздатність особи, караність. Класифікація правопорушень: злочини і проступки.  

Класифікація правопорушень залежно від виду юридичної відповідальності.   

Юридичний склад правопорушення як система елементів правопорушення. Суб’єкт 

правопорушення. Об’єкт правопорушення. Загальний об’єкт правопорушення. Конкретний 

об’єкт правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. Вина як головний елемент 

суб’єктивної сторони. Об’єктивна сторона правопорушення.  

Поняття об’єктивно протиправного діяння. Ознаки об’єктивно протиправного діяння: 

суперечність правовим розпорядженням; шкода, що наноситься правоохоронюваним 

інтересам; відсутність складу правопорушення, негативна реакція з боку держави.  

Відшкодування матеріальної шкоди як основний вид державного примусу, вживаного 

за здійснення об’єктивно–протиправного діяння.  

Причини правопорушення. Об’єктивні чинники вчинення правопорушень. Суб’єктивні 

чинники здійснення правопорушень  

Теологічна теорія. Метафізична теорія. Антропологічні теорії. Соціологічні теорії. 

Тема 22. Юридична відповідальність 
Юридична відповідальність як від соціальної відповідальності. Юридична 

відповідальність: її природа та сутність. Генеральна мета юридичної відповідальності. Цілі 

юридичної відповідальності. 

Ознаки юридичної відповідальності: державний примус, негативні наслідки, настає за 

винне антисуспільне діяння, процесуальна форма втілення.  

Фактичні підставі виникнення юридичної відповідальності. Юридичні підставі 

виникнення юридичної відповідальності. 

Функції юридичної відповідальності: охоронна; правовідновна (компенсаційна), 

профілактична (превентивна); виховна  

Принципи юридичної відповідальності як основоположні, загальноприйняті норми 

імперативного характеру: принцип законності; принцип обґрунтованості; принцип 

справедливості; принцип доцільності; принцип невідворотності; принцип своєчасності.  

Види юридичної відповідальності. Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, 

дисциплінарна, матеріальна відповідальність – конституційно-правова відповідальність . 

Процесуальна відповідальність Сімейна відповідальність. Фінансова відповідальність. 

Ювенальна відповідальність. Міжнародно-правова відповідальність держави.  
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Класифікація юридичної відповідальності за її основними цілями: правовідновна 

(репараційна). Каральна (репресивна).  

Основи юридичної відповідальності відповідно до Конституції України. 

Тема 23. Юридична практика. юридичний процес 

Поняття і структура юридичної практики. Види юридичної практики. 

Поняття і зміст юридичного процесу. Юридичний процес як нормативно встановлені 

форми упорядкування юридичної діяльності. Юридична форма правової діяльності і 

офіційних документів, які врегульовують цю діяльність. 

Види юридичного процесу. Правотворча процедура. Кримінальний процес. Цивільний 

процес. Адміністративний процес. 

Стадії юридичного процесу. 

Тема 24. Правосвідомість і правова культура 

Право і свідомість. Місце і роль правової свідомості в системі форм суспільної 

свідомості. Об’єкт пізнання правосвідомості. Носії правосвідомості. Структура 

правосвідомості. Правова психологія. Правова ідеологія. 

Функції правової свідомості: гносеологічна (пізнавальна) функція; регулятивна 

функція; оцінна функція 

Рівні правосвідомості по глибині віддзеркалення правової дійсності:  буденна, 

професійна, наукова. Види правосвідомості за суб’єктами: індивідуальна, групова, 

суспільна. Роль правосвідомості у процесі правотворчості та правореалізації.  

Правова культура та її зв’язок із загальною культурою. Правова культура: поняття, 

структура, функції. Правова культура суспільства. Правова культура людини. Професійна 

правова культура. Фактори формування професійної свідомості та правової культури 

юриста. Система вимог до правової культури юриста. Професійна правосвідомість і правова 

культура працівника органів внутрішніх справ. 

Правова культура і прогрес права: правова акультурація. 

Криза сучасної правосвідомості. Деформація правосвідомості – спотворене уявлення 

про цінність права. Правовий нігілізм. Об’єктивні і суб’єктивні чинники  правового 

нігілізму. 

Теоретичній і практичній правовий нігілізм. Правовий ідеалізм (романтизм). Правовий 

інфантилізм як різновид деформації правосвідомості. Правовий дилетантизм. Правова 

демагогія. Основні напрями боротьби з деформаціями правосвідомості. 

Форми деформації професійної культури юриста та шляхи її подолання. Причини 

професійної деформації працівників правоохоронних органів.  

Поняття правового виховання.  Мета  та завдання правового виховання. Суб’єкти 

правового виховання. Форми правового виховання: правове навчання, правова пропаганда, 

юридична практика, безпосередня реалізація права, самовиховання. Методи правового 

виховання: переконання, заохочення, позитивний приклад, примус і покарання.   

Правова соціалізація. Первинної правова соціалізація. Вторинна правова соціалізація. 

Третинна правова соціалізація. Правова соціалізація: суспільний і особистий рівні. 

Професійна соціалізація.  

Форми правової соціалізації: за допомогою научення, шляхом передачі досвіду, 

«символічна» соціалізація. Пряма і опосередкована соціалізація. Чинники правової 

соціалізації: психологічні, економічні, політичні, релігійні, культурні. Механізми та 

принципи соціалізації. 

Тема 25. Законність, правозаконність і правопорядок 

Законність як режим суспільно-політичного життя.  Законність як основа для 

становлення і розвитку демократії. Сутність законності. Мета законності. Загальні вимоги 

законності. Законність і законодавство. Законність і правозаконність. Законність і 

доцільність. Законність і культура. 

Засоби і методи реалізації вимог законності. Категорія правозаконності.  
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Принципи законності: верховенства закону; єдності законності; загальності законності; 

рівності всіх перед законом; гарантованості основних прав і свобод людини; взаємозв’язку 

законності і демократії. Принцип доцільності; принцип невідворотності відповідальності.  

Соціальна цінність і об’єктивна необхідність правопорядку. Правопорядок як мета і 

результат правового регулювання. Правопорядок: поняття, функції і принципи. 

Правопорядок і суспільний порядок. Співвідношення правопорядку, законності і 

суспільного порядку. Основні шляхи укріплення законності та правопорядку.  

Гарантії законності – як система умов і засобів, що забезпечує процес реалізації 

законності. Система гарантій законності і правопорядку.  Загальні умови що впливають на 

формування законодоцільної поведінки особи. Спеціальні (юридичні) засоби забезпечення 

законності. 

Відмінності  між правопорядком і громадським порядком. Проблема формування 

світового правопорядку. Забезпечення  світового правопорядку 

Тема 26. Механізм правового регулювання 

Поняття механізму правового регулювання. Правове регулювання і правовий вплив. 

Структура механізму правового регулювання.  

Межі правового регулювання. Способи (прийоми) правового регулювання: дозволи; 

зобов’язання; заборони; заохочення; рекомендації. 

Типи правового регулювання. Зміст загально-дозвільного типу правового регулювання. 

Зміст спеціально-дозвільного типу правового регулювання. 

Стадії правового регулювання. Ефективність механізму правового регулювання. 

Тема 27. Правові системи сучасності  

Поняття правової системи. Структура правової системи суспільства: інституційний 

блок, нормативний блок,  функціональний блок,  ідеологічний блок.  

Національна правова система. Регіональна і міжнародна правова система. Правова 

мапа світу. Критерії об’єднання і класифікація правових систем світу. Правова сім’я. Групи 

правових систем. 

Критерії класифікації правових систем: єдність генезису,  спільність форм права, 

єдність структури системи права, єдність ідеологічних основ і принципів права,  єдність 

юридичної техніки.  

Англо-американський (прецедентний) тип правової системи. Етапи становлення 

правової системи Англії Характерні риси англо–американського типа правової системи.  

Романо-германська правова сім’я. Етапи становленні романо-германської правової 

сім’ї. Характерні риси романо-германського типу правової системи. 

Сім’я релігійного права. Характерні риси релігійного типу правової системи. 

виступають Священні книги як основні джерела права. Сім’я звичаєвого (традиційного) 

права. Сім’я соціалістичного права.  

Еволюція і співвідношення сучасних правових систем світу. 

Правова система України. Історичні і соціально-культурні витоки правової системи 

України. Правова система України на правовій мапі світу. Її особливості і зв’язок із 

правовими системами світу. Особливості сучасної правової системи України. Основне 

джерело національного права. Додаткові джерела права в України. Застосування правового 

звичаю як джерела права в національній правової системі. Юридичний прецедент.  

Ґенеза і перспективи правової системи України. Розвиток правової системи України на 

сучасному етапі. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

1. Юриспруденція і її система. 

2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції.  

3. Предмет теорії держави і права 

4. Методологія теорії держави і права. 

5. Компаративістика в системі юриспруденції. 

6. Функції теорії держави і права. 

7. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. 

8. Поняття суспільства, його структура та інститути.  

9. Основні теорії походження держави та права. 

10. Основні закономірності походження держави і права. 

11. Основні критерії типології держав. 

12. Держава, її ознаки та атрибути. 

13. Сучасні підходи до вивчення держави. 

14. Сутність держави: плюралізм підходів. 

15. Функції держави: поняття та класифікація. Форми здійснення функцій держави. 

16. Форма держави: поняття, структура, значення. 

17. Поняття і види форм правління. 

18. Поняття і види форм державного-територіального устрою. 

19. Поняття і види форм державного режиму. 

20. Державна влада та її властивості. Методи здійснення державної влади. 

21. Механізм держави: поняття, структура і принципи. 

22. Розподіл влади в державі. 

23. Інститут законодавчої влади. Парламент, його повноваження і структура. 

24. Інститут глави держави. 

25. Інститут виконавчої влади. Уряд в сучасній державі. 

26. Інститут судової влади. 

27. Інститут контрольної влади. Омбудсман в сучасній державі. 

28. Політична система суспільства: поняття, структура, функції. 

29. Типологія політичних систем. 

30. Місце держави в політичній системі суспільства. 

31. Держава і об'єднання громадян. 

32. Держава і місцеве самоврядування. 

33. Громадянське суспільство: становлення концепції. 

34. Громадянське суспільство: поняття і структура. 

35. Співвідношення громадянського суспільства і держави. 

36. Держава і соціальне партнерство. 

37. Поняття, принципи і форми демократії. 

38. Співвідношення держави і права: основні підходи. 

39. Правова держава: становлення ідеї, ознаки, перспективи. 

40. Соціальна держава: становлення ідеї, ознаки, функції.  

41. Правовий статус особи, його структура і види. Покоління прав людини. 

42. Права людини і права громадянина . 

43. Юридичні обов'язки людини і громадянина. 

44. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі. 

45. Міжнародні стандарти прав людини. 

46. Міжнародні стандарти прав дітей і молоді. 

47. Основні концепції право розуміння. 

48. Праворозуміння як категорія юридичної науки. 

49. Юридичне і легістське право розуміння. 

50. Загальна характеристика сучасних концепцій право розуміння. 
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51. Теорія природного права . 

52. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм). 

53. Соціологічна теорія права. 

54. Психологічна теорія права. 

55. Історична школа права. 

56. Поняття і ознаки права. 

57. Сутність права. 

58. Функції права. 

59. Цінність права. 

60. Право як явище цивілізації і культури. 

61. Об'єктивне і суб'єктивне право. 

62. Принципи права. 

63. Правові аксіоми. 

64. Правові презумпції. 

65. Правові фікції. 

66. Поняття і види соціального регулювання. 

67. Нормативні акти, їх види і співвідношення. 

68. Право – особливий вид соціальних норм. 

69. Право і мораль. 

70. Право і звичай. 

71. Право і релігія. 

72. Право і корпоративні норми. 

73. Право і політика. 

74. Норма права: поняття, ознаки, структура, класифікація. 

75. Способи викладення норм права. Співвідношення норми права і статті нормативно-

правового акту. 

76. Система права та її структурні елементи. 

77. Галузі права. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування 

галузей права. 

78. Загальна характеристика основних галузей права України. 

79. Публічне і приватне право. 

80. Матеріальне і процесуальне право. 

81. Співвідношення внутрідержавного (національного) і міжнародного права. 

82. Джерела і форми права. 

83. Правовий звичай. 

84. Юридичний прецедент. 

85. Нормативний договір. 

86. Релігійний текст. 

87. Юридична доктрина. 

88. Нормативно-правовий акт. 

89. Поняття, ознаки і види законів. 

90. Підзаконні акти: поняття і види. 

91. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі і за колом осіб. 

92. Юридична техніка. 

93. Правоутворення і правотворчість. Принципи правотворчості. Види правотворчості. 

94. Законодавчий процес і його стадії. 

95. Систематизація нормативно-правових актів. 

96. Система законодавства: поняття і структура. 

97. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

98. Тлумачення норм права: поняття, види, способи (прийоми), 

99. Суб'єкти тлумачення норм права. 
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100. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти). 

101. Реалізація права та її ознаки. Форми реалізації права . 

102. Правозастосування, його ознаки і функції. 

103. Стадії застосування права. Основні вимоги правильного застосування права. 

104. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання. 

105. Юридичні колізії. 

106. Акти застосування права: поняття, ознаки, види. 

107. Правовідносини: поняття, ознаки і види, структура. 

108. Суб'єкти права. Фізичні особи як суб'єкти права. Юридичні особи як суб'єкти 

права. 

109. Об'єкти правовідносин. 

110. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок. Законний інтерес. 

111. Передумови (підстави) виникнення правовідносин. 

112. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад. 

113. Правомірна поведінка, її ознаки та види. 

114. Правопорушення: поняття, ознаки, види, склад. Причини правопорушень. 

115. Зловживання правом. Об'єктивно протиправне діяння. 

116. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види і підстави. 

117. Мета і функції юридичної відповідальності. 

118. Принципи юридичної відповідальності. 

119. Поняття і структура юридичної практики. Види юридичної практики. 

120. Юридичний процес, його ознаки і стадії.  

121. Види юридичного процесу. Вимоги до юридичного процесу та юридичної 

процедури. 

122. Правосвідомість: поняття, структура, функції. Рівні і види правосвідомості. 

123. Правова культура та її структура. 

124. Деформації правосвідомості. 

125. Правове виховання, його мета, форми і методи. Правова соціалізація. 

126. Професійна правосвідомість і професійна правова культура 

127. Законність: поняття, принципи, гарантії. 

128. Правопорядок і громадський порядок. Проблема формування світового 

правопорядку. 

129. Правове регулювання, його межі, способи і типи. 

130. Механізм правового регулювання та його стадії. 

131. Правові акти, їх види і співвідношення. 

132. Пільги, заохочення і обмеження в праві. 

133. Правова політика: поняття, форми, принципи. 

134. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення. 

135. Сучасна типологія права. 

136. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи. 

137. Романо-германський (нормативно-актний) тип правової системи. 

138. Релігійний тип правової системи. 

139. Традиційний тип правової системи. 

140. Правова система України. 
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РОЗДІЛ 2.  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 

 

Інформаційний обсяг 

 «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС» 

Тема 1. Поняття адміністративного права та його значення, наука 

адміністративного права. 

Поняття, історія та розвиток адміністративного права. Понятійно-категоріальний 

апарат. Взаємозв’язок адміністративного права з іншими галузями права. Проблеми 

визначення предмета адміністративного права. 

Задачі адміністративного права у розбудові правової, незалежної, демократичної 

держави. Джерела адміністративного права та їх класифікація Адміністративне право та 

права громадян. Реформа адміністративного права та її напрямки, проблеми реалізації. 

Адміністративне право закордонних держав та його співвідношення з українським 

адміністративним правом. Наука адміністративного права, її предмет, система, задачі, 

проблеми її розвитку. Провідні науковці в сфері адміністративного права і процесу, їх 

основні наукові розробки. Позиції науковців з адміністративного права щодо його предмета. 

Концепції адміністративного права науковці їх прихильники.  Доктрина адміністративного 

права.  Адміністративне право зарубіжних країн. 

Тема 2. Публічне адміністрування. 

Публічне адміністрування: поняття, сутність, принципи, характерні риси та  його 

складові. Науково-категоріальний апарат. Види управління та їх особливості.     Державне  

управління та публічне адміністрування, їх зміст та співвідношення 

Поняття державної виконавчої влади, її система, структура та правові основи 

діяльності. Зміст виконавчої влади та її співвідношення з іншими гілками державної влади 

та державним управлінням. Проблеми функціонування виконавчої влади в сучасних умовах. 

Принципи здійснення державної виконавчої влади, співвідношення принципу 

верховенства права та законності.  

Наукові праці українських вчених з питань публічного управління та публічного 

адміністрування. 

Тема 3. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у 

сфері державного управління. 

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його елементів. 

Проблеми визначення механізму адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин в сфері управління. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. 

Елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура, види та 

класифікація адміністративно - правових норм та їх особливості. Реалізація 

адміністративно-правових норм. Поняття адміністративно-правових відносин та їх 

особливості. Суб’єкти адміністративно-правових відносин та їх   особливості. Підстави 

виникнення, розвитку та припинення адміністративно-правових відносин.  Елементи 

адміністративно – правових відносин. 

Тема 4. Суб'єкти адміністративного права. 

Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Громадяни як  суб'єкти 

адміністративного права, організації як суб’єкти адміністративного права, їх 

адміністративна правоздатність, дієздатність та правосуб’єктність. Проблеми реалізації 

адміністративної правоздатності фізичних та юридичних осіб, їх класифікація. Права та 

свободи громадян у сфері публічного адміністрування. звернення громадян. 

Співвідношення прав і свобод громадян в Україні  з їх обов’язками. Адміністративно-

правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.  

Звернення громадян: види, правова регламентація, порядок провадження.  
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Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. Поняття та види об'єднань 

громадян. Порядок утворення та реєстрації об’єднань громадян. Адміністративно правовий 

статус об'єднань громадян. 

 Органи  виконавчої влади, їх система та правовий стан. Кабінет Міністрів України, 

порядок його формування склад і компетенція. Центральні органи  виконавчої влади, їх 

система, функції та правове положення. Державні служби, державні інспекції, державні 

агенції Центральні органи зі спеціальним статусом. Проблемні питання визначення 

правового статусу Кабінету Міністрів України, розмежування компетенції між 

Міністерствами та іншими органами центральної виконавчої влади. 

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Правове положення, види, 

система та структура органів місцевої виконавчої влади. Компетенція місцевих державних 

адміністрацій, співвідношення їх правового статусу із правовим статусом органів місцевого, 

їх правовий стан в умовах децентралізації влади в Україні. Адміністративно-правова та 

територіальна реформа місцевого самоврядування. Об’єднання територіальних громад. 

Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права: поняття, види, характеристика та 

класифікація.  

Тема 5. Публічна служба та публічні службовці 

Поняття та сутність публічної служби. Правові основи регулювання публічної служби. 

Юридичний статус публічного службовця. Визначення посадової та службової особи. Види 

та характеристика публічних службовців. Співвідношення державних службовців та 

службовців територіальних громад. Вимоги що ставляться до публічних службовців. 

Обмеження прав публічних службовців. Обмеження щодо одержання подарунків. 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Вступ на державну службу. Службова 

кар’єра. Припинення державної служби. Служба в органах місцевого самоврядування. 

Запобігання корупційним проявам в публічній службі. Адміністративні повноваження 

публічних службовців. Правовий та соціальний захист публічних службовців та проблеми їх 

реалізації. Дисциплінарна відповідальність публічних службовців, принципи застосування  

та проблеми   реалізації. Наукові праці з питань публічної служби:  Грохольского В.Л., 

Бахарха Д.М.,    Берлача А.І., Битяка Ю.П., Біла-Туїнової Л.Р.,   Ківалова С.В., Колпакова 

В.К., Настюка В.Я., Мельника Р.С., Миколенка О.І., Минки Т.П., Рябченко О.П., Ярмакі 

Х.П.   Адаптація законодавства України про державну службу до законодавства 

Європейського союзу. 

Тема 6. Функції, форми та методи публічного адміністрування. 

Поняття функцій публічного адміністрування, проблеми їх визначення та класифікації. 

Види функцій публічного адміністрування. Публічне адміністрування: державне 

управління, управління в органах місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях. 

Цільова спрямованість функцій публічного адміністрування.   

Класифікація функцій публічного управління. Характеристика загальних функцій 

державного управління. Види та характеристика спеціальних функцій управління. 

Інструменти публічного адміністрування. Види інструментів публічного адміністрування.  

Поняття форми публічного управління. Види форм публічного управління, їх 

класифікація, характеристика та проблеми їх удосконалення. Правотворча та 

правозастосовна діяльність органів державного управління. Проблеми удосконалення 

правотворчої діяльності органів виконавчої влади. Юридично значимі дії. 

Поняття та характеристика актів державного управління. Класифікація та дія актів 

державного управління. Порядок підготовки, прийняття, опублікування, набрання чинності 

актів державного управління. 

Адміністративний договір, його види та характеристика, проблемні питання їх 

визначення. 

Поняття адміністративно - правового методу державного управління. Види 

адміністративно - правових методів державного управління та їх характеристика. 
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Адміністративно - правовий примус, його поняття та види. Характеристика заходів 

адміністративно - правового примусу. Підстави та порядок застосування заходів 

адміністративного примусу. Проблеми процесуального забезпечення методів 

адміністративного примусу. Співвідношення форм та методів державного управління. 

Контроль та нагляд  в публічному адмініструванні. 

Тема7. Адміністративно - правові режими. 

Поняття, зміст та класифікація адміністративно-правових режимів. Правове 

регулювання адміністративно – правових режимів. Повноваження державних органів по 

введенню адміністративно-правових режимів. Загальні та спеціальні адміністративно-

правові режими 

Адміністративно-правовий режим державного кордону. Митний режим. Режим 

державної таємниці. Адміністративно-правовий режим  запобігання розповсюдженню 

корона вірусу.   

Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану. Режим забезпечення санітарно 

– епідеміологічного благополуччя населення. Адміністративно-правовий режим операції 

об’єднаних сил. 

Проблеми нормативного забезпечення адміністративно-правових режимів та їх 

реалізації.  Адміністративна   відповідальність  за порушення правил адміністративно-

правових режимів  

Тема 8 . Адміністративна відповідальність. 

Адміністративно-деліктне право: поняття, нормативно-правова основа, характерні риси 

і особливості та співвідношення з адміністративною відповідальністю. Проблеми 

законодавчого забезпечення інституту адміністративної відповідальності. Співвідношення 

адміністративної відповідальності х іншими видами юридичної відповідальності. 

Особливості змісту проекту Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шляхи 

удосконалення законодавства про адміністративні правопорушення. Проект Кодексу 

України про адміністративні проступки. 

Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного правопорушення. Суб'єкти 

адміністративних правопорушень. Види адміністративних правопорушень та проблеми їх 

класифікації. 

Поняття, види та характеристика адміністративних стягнень, порядок їх накладання. 

Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за вчинення 

адміністративного проступку. Проблемні питання адміністративної відповідальності 

юридичних осіб. 

Основні концепції розвитку інституту адміністративної відповідальності. Позиції 

вчених з  питання реформування адміністративної відповідальності. 

Тема 9. Дисциплінарна та матеріальна відповідальності за адміністративним 

правом. 

Поняття, мета, особливості дисциплінарної відповідальності. Проблеми правових засад 

інституту дисциплінарної відповідальності в Україні. Поняття дисциплінарного проступку. 

Види дисциплінарних стягнень та їх характеристика. Суб’єкти, уповноважені 

накладати дисциплінарні стягнення. 

Особливості дисциплінарної відповідальності мілітаризованих службовців. 

Особливості дисциплінарної відповідальності працівників Національної поліції України. 

Поняття та правова основа матеріальної відповідальності. Особливості матеріальної 

відповідальності по адміністративному праву.  

Характерні ознаки матеріальної відповідальності. Умови настання матеріальної 

відповідальності. Співвідношення матеріальної відповідальності з цивільно-правовою 

відповідальністю. Особливості матеріальної відповідальності співробітників Національної 

поліції України. Позиції вчених щодо дисциплінарної відповідальності за адміністративним 

правом. 
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Тема10. Адміністративний процес. 

Поняття, правове регулювання, зміст, принципи та особливості адміністративного 

процесу. Складові адміністративного процесу (адміністративні провадження, адміністративні 

процедури, правотворчі провадження, юрисдикційні провадження). Стадії адміністративного 

процесу. Підходи науковців з адміністративного права щодо визначення адміністративного 

процесу. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративної юстиції. 

Правові засади, система, структура та завдання адміністративних судів в Україні. 

Проблеми діяльності адміністративних судів України. 

Поняття, види та правові засади адміністративних проваджень, співвідношення 

адміністративних проваджень з адміністративним процесом, адміністративною процедурою 

та з адміністративним судочинством.. Проблеми нормативного забезпечення не 

юрисдикційних проваджень. Проблеми класифікації адміністративно-процесуального 

законодавства. 

Позиції науковців щодо співвідношення адміністративного процесу, адміністративної 

процедури та адміністративних  провадження. 

Тема 11. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

Поняття, завдання, принципи, правове регулювання  та порядок провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. Стадії провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Проблеми правового регулювання провадження по справах про 

адміністративні правопорушення та його забезпечення. 

Проблемні питання визначення адміністративно-правового статусу осіб, що беруть 

участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 

Підходи науковців до визначення стадій провадження в справах про адміністративні 

правопорушення та їх класифікації. Проблеми забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Учасники провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Особливості провадження по окремих категоріях справах про адміністративні 

правопорушення. Адміністративно-юрисдикційні повноваження посадових осіб 

Національної поліції. 

Тема 12. Забезпечення законності та дисципліни у сфері публічного 

адміністрування. 

Поняття режиму законності і дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. 

Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні та їх загальна 

характеристика. Проблеми правового забезпечення законності в діяльності органів 

управління. 

Поняття контролю та нагляду, їх сутність та співвідношення між ними, Особливості 

підходів науковців до розмежування контролю та нагляду. 

Державний контроль як засіб забезпечення законності в державному управлінні. 

Нагляд як засіб забезпечення законності в державному управлінні. Органи держави, що 

здійснюють контроль та нагляд, їх правове положення. Контроль громадських об’єднань за 

діяльністю органів виконавчої влади. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої 

влади. 

Звернення громадян, як один з важливих засобів забезпечення законності у сфері 

здійснення виконавчої влади. Види звернень громадян їх характеристика, строки та порядок 

розгляду. Проблеми правового забезпечення розгляду звернень громадян. 

Поняття контролю та його види. Поняття, правові засади, види та характеристика 

адміністративного нагляду. Співвідношення державного контролю та адміністративного 

нагляду в державному управлінні. 

Проблеми забезпечення законності у діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.   
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Тема 13. Адміністративна юстиція, адміністративні суди та адміністративний 

процес. 

Генезис адміністративної юстиції в Україні. Адміністративні суди. Теоретико-правові 

засади адміністративного процесу та адміністративно-процесуального права. 

Адміністративний процес та адміністративна процедура:    правова    природа та особливості 

співвідношення. Адміністративні провадження та  стадії адміністративного процесу. 

Система адміністративно-процесуального права. Принципи адміністративного процесу. 

Загальні та спеціальні принципи адміністративного судочинства.   Позиції науковців щодо 

визначення та зміст у адміністративно-судового процесу. Адміністративна   юстиція в 

зарубіжних країнах. 

Тема 14. Учасники адміністративного процесу. 

Судові органи, уповноважені розглядати справи адміністративної юрисдикції. Сторони 

в адміністративному процесі: поняття, ознаки та повноваження сторін в адміністративному 

процесі. Сутність не належності сторони в адміністративному процесі та процедура її 

заміни. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види. Участь в 

адміністративному процесі органів, та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб: уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

прокурор в адміністративному процесі; органи державної влади та місцевого 

самоврядування в адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна 

правосуб’єктність осіб, які є іншими учасниками процесу. 

Тема 15. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції. 

Поняття, критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції. Зміст та 

види підсудності справ адміністративної юрисдикції.   

Предметна юрисдикція. Публічно-правовий спір, критерії віднесення публічно-

правових спорів до адміністративної юрисдикції. Публічно-правові спори фізичних чи 

юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 

(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності. Спори з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. 

Спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 

визнання нечинними адміністративних договорів. Інстанційна юрисдикція та її різновиди. 

Територіальна юрисдикція та її різновиди. Наслідки порушення правил інстанційної та 

територіальної юрисдикції. Передача адміністративної справи з одного адміністративного 

суду до іншого. 

Тема 16. Адміністративний позов,  докази та доказування в адміністративному 

процесі. 

Поняття, ознаки та елементи адміністративного позову. Види позовів в 

адміністративному процесі. Право на позов. Поняття та види доказів в адміністративному 

процесі. Сутність та зміст доказування у адміністративному процесі. Види доказів та їх 

характеристика. Предмет доказування в адміністративному процесі. Засоби доказування в 

адміністративному процесі: види та особливості. Забезпечення доказів в адміністративному 

процесі. . Поняття та етапи доказування в адміністративному процесі.  Обов’язок 

доказування. Подання, витребування та забезпечення доказів. Дослідження та оцінка 

доказів. 

Тема 17. Стадії провадження в суді першої інстанції. 

Поняття та стадії провадження по адміністративних спорах в судах першої інстанції. 

Позовне провадження. Відкриття провадження. Підготовче провадження. Судовий розгляд 

адміністративної справи. Судові рішення в адміністративному процесі. Перегляд рішень 

судів першої інстанції. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Апеляційне 

провадження. Касаційне провадження. Провадження по виявлених  нових обставинах. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Розділ «Адміністративне право і процес» 

1. Поняття, предмет, метод, система та джерела адміністративного права. 

2.  Принципи  адміністративного права та належного врядування 

3. Поняття та завдання науки адміністративного права. 

4. Поняття, сутність і основні риси  публічного адміністрування. 

5. Суб'єкти  адміністративного права: поняття, види  та характеристика правового 

стану. 

6.  Публічне адміністрування у сфері забезпеченя публічного порядку  та 

безпеки, протидії злочинності.   

7.  Приватна особа як суб’єкт адміністративного права. 

8. Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування 

9. Механізму адміністративно-правового регулювання та його елементи. 

10. Поняття, структура, характеристика і класифікація, адміністративно-правових 

норм. 

11. Дія адміністративно-правових норм в просторі, часі та по колу 

осіб. 

12. Поняття адміністративно-правових відносин, особливості 

та елементи. 

13. Поняття, види  та адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 

14. Поняття, правове положення, види та система органів виконавчої влади України. 

15. Кабінет Міністрів України: правовий стан,  структура та порядок формування. 

16. Державна служба та державні службовці: поняття, види,правовий стан та принципи 

функціонування 

17. Проходження служби державними службовцями. 

18. Функції, форми та методи публічного адміністрування. 

19. Поняття та види інструментів публічного адмвнвстрування. 

20. Нормативно-правовий акт  як інструмент публічного адміністрування: поняття, 

види, процедури прийняття та харктеристика. 

21. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування: поняття, 

особливості, види,    суб’єкти прийняття, межі дії. 

22. Поняття та характеристика адміністративного примусу. 

23. Види заходів адміністративного примусу. 

24. Адміністративно-попереджувальні заходи: правові основи, підстави та порядок їх 

застосування.. 

25. Заходи адміністративного припинення: правові основи, підстави та порядок їх 

застосування..  

26. Поняття, нормативно-правова основа, характерні риси та принципи 

адміністративної відповідальності. 

27. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 

28. Загальні правила та строки накладання адміністративних стягнень. 

29.  Органи та посадові особи уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

30. Поняття, правова основа, особливості та принципи адміністративного процесу. 

31. Завдання адміністративного судочинства. 

32. Стадії адміністративного процесу та їх характеристика. 

33.  Ситема адміністративних судів України. 

34. Учасники адміністративного процесу. 

35. Пронципи адміністративного судочинства. 

36. Строки адміністративного затримання. 
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РОЗДІЛ 3.  «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

Інформаційний обсяг 

Тема №1. Фінансове право як галузь права. 

Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозв’язок з 

іншими галузями права. Система та джерела фінансового права. Функції фінансового права. 

Методи фінансового права. 

Тема № 2. Фінансова діяльність держави. 

Поняття фінансів. Історичний аспект становлення фінансів. Роль та значення фінансів. 

Функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави. Зміст, методи та форми 

здійснення фінансової діяльності держави. Фінансова система України та характеристика її 

елементів. Характеристика фінансової політики держави. Державні органи, які керують 

фінансовою діяльністю. Правові форми фінансової діяльності. 

Тема №3.Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини.  

Фінансово-правові норми та їх властивості. Поняття норми права. Зміст, особливості та 

види фінансово-правових норм. Структура фінансово-правових норм. Особливість санкцій 

фінансово-правових норм. Підстави виникнення, зміни і припинення фінансово-правових 

норм.  Поняття фінансово-правових відносин. Юридичні факти, що впливають фінансові 

правовідносини. 

Елементи фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансових правовідносин.  

 Тема№4.Організація фінансового контролю в Україні. 

Поняття і призначення фінансового контролю. Організація і органи фінансового 

контролю. Організаційно-правові форми державного фінансового контролю. Фінансовий 

контроль представницьких органів державної влади. Ретроспектива появи Рахункових палат 

у світі, зарубіжний досвід їх діяльності. Правовий статус та компетенція Рахункової палати 

України. Фінансовий контроль державних органів виконавчої влади. Контрольні 

повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного 

казначейської служби, Державної митної служби України, Державної податкової служби 

України. 

Аудиторський фінансовий контроль, його сутність, значення. 

Класифікація фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Ревізія і 

перевірка як основні методи фінансового контролю. Класифікація ревізій. Документування 

ревізій і перевірок. 

Тема№5. Бюджетна система України. 

Поняття бюджету і його роль у виконанні функцій суверенної держави. Державний 

бюджет – основний фінансовий план держави. Зведений бюджет України та його значення. 

Структура доходної та видаткової частин Державного бюджету України. 

Поняття, предмет, система і джерела бюджетного права. Характеристика Бюджетного 

кодексу України. Види бюджетно-правових норм. Поняття, структура та особливості 

бюджетно-правових відносин.  

Характеристика бюджетної системи України. Принципи бюджетної системи. Поняття 

бюджетного устрою України. Поняття та структура бюджетної класифікації. Склад доходів і 

видатків бюджету. Поняття, форми та види бюджетного фінансування. Поняття, види та 

граничний розмір державного боргу. Класифікація доходів і видатків. Поняття та методи 

бюджетного регулювання. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Бюджетні 

повноваження України та органів місцевого самоврядування. 

Тема№6. Бюджетний процес в Україні. 

Поняття і принципи бюджетного процесу. Поняття, стадії бюджетного процесу, 

взаємозв’язок між стадіями. Учасники бюджетного процесу. Характеристика бюджетного 

циклу. Характеристика графіка бюджетного процесу. 
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Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. Порядок 

складання проекту бюджету. Бюджетні запити. 

Порядок розгляду та прийняття бюджету. Порядок виконання бюджету як основної 

стадії бюджетного процесу. Стадії виконання бюджету. Порівняльна характеристика 

банківської і казначейської форм виконання державного бюджету. Переваги казначейської 

форми виконання державного бюджету. Принцип єдиного казначейського рахунку. Розпис 

доходів і видатків, його значення. Роль Державного казначейства України в організації 

виконання бюджету, його функції і повноваження. Поняття, види та компетенція 

розпорядників бюджетних коштів в організації виконання бюджету. 

Поняття та види звітності про виконання бюджету. Характеристика та значення звіту 

про виконання Державного бюджету України. 

Поняття контролю за дотриманням бюджетного законодавства України та особливості 

його здійснення на стадіях бюджетного процесу. Характеристика юридичної 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства України. 

Тема№7. Правовий режим державного кредиту та державного боргу. 

Поняття та значення державного кредиту. Принципи державного кредиту. 

Державний внутрішній борг України, його правовий режим. Форми державного 

внутрішнього боргу. Особливості фінансових правовідносин у сфері державного кредиту. 

Правове регулювання державних позик, їх класифікація. Обслуговування державного 

внутрішнього боргу. 

Правове регулювання ощадної справи. Ощадний банк України, його повноваження і 

функції. Види вкладів. 

Заходи держави щодо погашення внутрішнього державного боргу. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Фінансово-правові відносини, їх структура і особливості. 

2. Фінансово-правові норми, їх структура і види. 

3. Фінансова система України. 

4. Поняття і функції фінансів. 

5. Місце фінансового права в системі права України та його взаємозв’язок з іншими 

галузями. 

6. Поняття і система фінансового права. 

7. Методи фінансового права. 

8. Джерела фінансового права. 

9. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави. 

10. Фінансово-правові акти та їх різновиди. 

11. Поняття і види фінансового контролю. 

12. Ревізія як основний метод фінансового контролю, її види. Оформлення результатів 

ревізії. 

13. Правове становище і функції державних органів, які здійснюють фінансовий 

контроль в Україні. 

14. Поняття та значення бюджету для функціонування держави. 

15. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. 

16. Бюджетна система України: принципи побудови. 

17. Склад доходів та видатків бюджетів. 

18. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень. 

19. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної 

системи. 

20. Правові засади організації міжбюджетних відносин. 

21. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу. 

22. Порядок складання проекту бюджету. 
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23. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування. 

24. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України. 

25. Поняття та класифікація цільових фондів коштів. 

26. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України. 

27. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

28. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

29. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів. 

30. Податки: поняття, значення та функції. 
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//Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 62-65. 

10. Федоров С. Финансово-правовые санкции: проблемы применения 

//Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 36-38. 

 

Інформаційні ресурси 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 

1. www.president.gov.ua – Президент України 

Законодавча влада  

2. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

3. www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав людини  

Виконавча влада   

4. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України   

5. https://mof.gov.ua/uk - Міністерство Фінансів України   

6. https://bank.gov.ua/- Національний Банк України  

7. https://www.treasury.gov.ua/ua - Державна казначейська служба України  

8. https://rp.gov.ua/ - Рахункова палата: 

9.  www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції 

Судова влада 

10. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України 

11. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

Інші державні органи  

http://www.kuchma.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk%20-
https://bank.gov.ua/-
https://www.treasury.gov.ua/ua
https://rp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
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12. www.gpu.gov.ua – Генеральна Прокуратура України  

13. www.ssu.gov.ua – Служба Безпеки України 

14. www.rainbow.gov.ua – Рада Національної Безпеки та Оборони України 

15. www.cvk.gov.ua – Центральна виборча комісія 

16. www.vru.gov.ua – Вища Рада Юстиції  

17. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

Інші офіційні видання: 

18. http://www.rada.gov.ua – Відомості Верховної Ради України. 

19. http://ukurier.gov.ua/uk – Урядовий кур’єр. 

20. http://www.golos.com.ua – Голос України. 

21. http://ovu.com.ua/articles – Офіційний вісник України 

22. http://ovu.com.ua – Правова інформація України 

23. http://www.nau.kiev.ua – «Інформтехнологія» - правові бази 

24. http://www.infodisk.com.ua – Система «ІНФОДИСК, створена для інформаційно-

правової підтримки підприємництва 

25. http://www.lawbook.org.ua – Бібліотека юриста 

26. http://www.liga.kiev.ua Jlira – Всеукраїнська мережа розповсюдження правової 

інформації.  

27. www.ukraine.org/press.html – Українська преса 

28. http://www.practix.com – Юридична практика 

 

  

http://www.gpu.gov.ua/
http://www.ssu.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.cvk./
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.golos.com.ua/
http://ovu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.infodisk.com.ua/
http://www.lawbook.org.ua/
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РОЗДІЛ 4. «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Інформаційний обсяг 

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади інформаційного права 

Поняття про інформаційне право. Історія розвитку та виникнення інформаційного 

права. Роль інформації в культурі соціальних відносин на різних історичних етапах 

розвитку суспільства. 

Інформаційна цивілізація: позитивні та негативні сторони. Державна інформаційна 

політика: поняття та напрямки. 

Поняття, зміст та сутність інформаційного права: інформаційне право як галузь 

суспільних відносин; інформаційне право як інституція в юридичній науці; інформаційне 

право як навчальна дисципліна. 

Система та методи інформаційного права. Джерела інформаційного права. Провідні 

науковці в сфері інформаційного права: Арістова І.В. , Марущак А., Корміч Б.А., їх основні 

наукові розробки. 

Тема 2. Інформаційно - правові норми та інформаційні правовідносини 

Основні положення теорії інформації щодо розуміння суспільних відносин. 

Інформаційно-правові норми: загальна характеристика. Класифікація інформаційно-

правових норм. 

Поняття, зміст та структура інформаційних правовідносин. Класифікація 

інформаційних відносин, їх види. Основні принципи та мова інформаційних відносин. 

Інформаційна діяльність: поняття, основні види та напрямки. Галузі інформації та 

інформаційних відносин. Режими доступу до інформації: відкрита інформація та інформація 

з обмеженим доступом. 

Тема 3. Об’єкти та суб’єкти інформаційних правовідносин 

Об’єкти інформаційних правовідносин: поняття, сутність, їх види. 

Інформація як основний об'єкт інформаційних правовідносин. Поняття про 

інформацію та її класифікація. Юридичні властивості інформації. Джерела інформації в 

системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності. 

Інформаційні посередники. Друковані видання як джерело інформації для підготовки 

управлінських рішень. Електронні джерела інформації. 

Джерела статистичної інформації. Інші джерела інформації. 

Інформаційна культура як об’єкт правовідносин. Учасники (суб’єкти) інформаційних 

правовідносин та їх класифікація. Види суб’єктів інформаційних правовідносин щодо 

суспільної організації та за правовим статусом. 

Тема 4. Правове регулювання інформаційних правовідносин 

Інформаційні технології (експертна система, правова система, автоматизована 

система, комп'ютерна мережа, комп'ютерна система), їх поняття, призначення, основні 

принципи роботи та особливості використання. 

Правові режими інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх 

забезпечення. Порядок розробки та впровадження інформаційних технологій, систем та 

засобів їх забезпечення. Правове регулювання відносин в галузі створення інформаційних 

систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення. 

Тема 5. Система регулювання інформаційних правовідносин в Україні. 

Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності. 

Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин. 

Особливості методів правового регулювання суспільних відносин в галузі 

використання комп’ютерної інформації. Групи методів правового регулювання 

інформаційно-комп’ютерних відносин. 
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Цивільно-праве регулювання інформаційних відносин. Договірне та майнове право в 

інформаційних правовідносинах. Особливості цивільно- правового регулювання 

інформаційних відносин, які пов’язані з використанням комп’ютерних систем. 

Тема 6. Злочинність в сфері інформаційних технологій.  

Злочинність в сфері інформаційних технологій: поняття, історія виникнення та 

розвитку, характерні риси. Суспільна безпека протиправного посягання на правові системи 

органів державної влади, правоохоронних органів та громадських організацій. 

Класифікація злочинців в сфері інформаційних технологій:  по віку, по 

психофізіологічним особливостям, по цілі та об’єктам злочину. 

Класифікація злочинів у сфері використання сучасних інформаційних технологій. 

Особливості протидії злочинності в сфері інформаційних технологій. Міжнародне 

співробітництво у сфері протидії злочинності в сфері інформаційних технологій. Поняття, 

правові засади, суб’єкти. Форми повідомлення про комп’ютерні злочини. 

Тема 7. Проблеми інформаційної та кібернитичної безпеки. 

Поняття про інформаційну безпеку. Сутність теорії інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека як складова загальної безпеки держави. Напрямки інформаційної 

безпеки. Інформаційна безпека як функція. Окремі методологічні положення інформаційної 

безпеки. Інформаційна війна та інформаційна зброя. 

Методи та засоби здійснення інформаційної безпеки: правові, організаційні, технічні, 

програмні та криптографічні. 

Кібернетична  безпека як складова інформаційної безпеки держави. Об’єкти 

кібернитичної безпеки. Правові засади захисту об’єктів інформаційних правовідносин від 

посягань в інформаційній сфері. Захист прав і свобод в інформаційній сфері в умовах 

інформатизації. 

Тема 8. Міжнародне інформаційне право. 

Поняття, сутність та тенденції міжнародного інформаційного права. Принципи 

міжнародного інформаційного права. Суб’єкти та об’єкти міжнародного інформаційного 

права. 

Міжнародне співробітництво та міжнародні договори у сфері інформаційних 

правовідносин. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації. 

Правове регулювання, охорона та захист інформації за законодавством різних країн. 

 

Орієнтовний перелік питань 

1. Інформаційне право як інституція в юридичній науці. 

2. Місце інформаційного права в юридичній науці. 

3. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права.  

4. Інформаційна цивілізація: позитивні та негативні сторони. 

5. Наукові підходи до визначення поняття «інформаційне суспільство».  

6. Державна інформаційна політика: поняття та напрямки.  

7. Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства. 

8. Основні положення теорії інформації щодо розуміння суспільних відносин.  

9. Напрямки та види інформаційної діяльності.  

10. Особливості українського інформаційного законодавства.  

11. Джерела інформаційного права.  

12. Класифікація інформаційно-правих норм.  

13. Поняття та структура інформаційних правовідносин.  

14. Класифікація інформаційних відносин. 

15. Класифікація об’єктів інформаційних правовідносин.   

16. Інформація як основний об'єкт інформаційних правовідносин.  

17. Інформація як інтелектуальний продукт.  

18. Особливості дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 
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19. Правові режими інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх 

забезпечення.  

20. Кримінально-правовий захист та охорона суспільних інформаційних відносин. 

21. Наукові підходи до визначення поняття  кіберзлочинності.  

22. Класифікація злочинів у сфері використання сучасних інформаційних технологій.  

23. Проблеми протидії кіберзлочинності.  

24. Особливості встановлення  кримінальної відповідальності в інформаційній сфері. 

25. Сутність теорії інформаційної безпеки.  

26. Пріоритети інформаційної безпеки та її напрямки.  

27. Інформаційна безпека як складова загальної безпеки держави.  

28. Сутність та напрямки кібербезпеки.  

29. Геостратегічні чинники впливу на кібербезпекову політику України.  

30. Пріоритети зовнішньополітичних стратегій України в кіберпросторі. 

31. Електронна комерція, основні поняття та ознаки.  

32. Суб’єкти правовідносин у сфері електронної комерції та їх правовий статус.  

33. Принципи міжнародного інформаційного права.  

34. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.  

35. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації. 

36. Міжнародний захист інформаційних технологій. 
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РОЗДІЛ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 
Інформаційний обсяг  

Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. 

Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України. 

Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. Завдання (функції) 

кримінального права. Предмет та метод кримінально-правового регулювання. Механізм 

кримінально-правового регулювання та його елементи. 

Місце кримінального права в системі права. Кримінальне право в системі інших 

галузей права (конституційного, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, 

адміністративного, цивільного) Співвідношення кримінального права та моралі. 

Виникнення та розвиток українського кримінального права. 

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та їх 

взаємозв’язок. Поняття  та система Загальної частини кримінального права. 

Наука кримінального права, її зміст та завдання. Соціологія кримінального права як 

складова частина кримінально-правової науки. Основні школи в науці кримінального 

права XIX - XX ст. ст. Метод науки кримінального права. Роль науки кримінального права 

в розробці нового кримінального законодавства України. Наукові засади організації 

боротьби із кримінально протиправної діяльністю та її попередження. Зв’язок науки 

кримінального права із кримінологією, правовою статистикою, соціологією та іншими 

суміжними науками. Система курсу кримінального права. Кримінальне право як навчальна 

дисципліна у вищих навчальних закладах. 

Принципи кримінального права, їх значення та система. Загальноправові принципи 

кримінального права: законність, демократизм, справедливість, гуманізм, економії заходів 

державного примусу, рівність громадян перед законом та інші. 

Спеціальні принципи кримінального права: відповідальність особи лише за 

вчинений кримінального правопорушення, відповідальність за наявності вини, 

персональний характер відповідальності, індивідуалізація кримінальної відповідальності 

та покарання, невідворотність кримінальної відповідальності та інші. 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність 

Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки. 

Джерела кримінального права. Кримінальний закон як джерело кримінального 

права. основні етапи розвитку кримінального законодавства України. Основні джерела 

кримінального права України на окремих етапах його розвитку. Кримінальні кодекси 

УРСР 1922, 1927 та 1960 років. Кримінальний кодекс України 2001 року та його значення. 

Законодавства України про кримінальну відповідальність. Конституція України, норми 

міжнародного права (міжнародні договори), рішення Конституційного Суду України та 

кримінальне право. Юридична природа та значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. 

Структура та система кримінального закону, його Загальна та Особлива частини. 

Загальна частина кримінального закону, його зміст та система. Особлива частина 

кримінального закону, його зміст та система.  Єдність Загальної та Особливої  частини 

кримінального закону. 

Структура кримінально-правової норми. Структура статей Загальної та Особливої 

частини кримінального закону. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини. 

Специфіка гіпотези статті Особливої частини. Поняття та види санкцій статей Особливої 

частини. 
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Тлумачення кримінального закону та його види. Значення роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України для правильного застосування кримінального законодавства у 

судовій практиці, а також для науки кримінального права. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Прийняття та набрання 

чинності закону про кримінальну відповідальність. Припинення дії закону про 

кримінальну відповідальність. Поняття часу вчинення кримінальне правопорушення. 

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність та її межі. 

Чинність кримінального закону у просторі. Принципи чинності кримінального 

закону у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, 

реальний. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно діянь, вчинених на 

території України. Поняття території України. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність на континентальному шельфі та економічній зоні України. Поняття місця 

вчинення кримінального правопорушення. 

Особливості відповідальності за кримінальні правопорушення, які вчиняються на 

території України, дипломатичними представниками іноземних держав та іншими 

особами, які є непідсудними по кримінальним справам українським судам. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно кримінального 

правопорушення, які вчиняються громадянами України або особами без громадянства за 

межами України. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно 

кримінального правопорушення, які вчиняються іноземцями або особами без 

громадянства за межами України. 

Вирішення питання про кримінальну відповідальність за кримінальне 

правопорушення, які вчиняються на території іноземної держави військовослужбовцями 

військових частин, які розташовані за межами України. 

Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача особи, яка 

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, а також особи, яка є 

засудженою за вчинення кримінального правопорушення (екстрадиція). Кримінальна 

відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством 

іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених 

іноземними судами чи міжнародними судовими установами.  

Тема № 3. Кримінальне правопорушення та його ознаки.  

Поняття кримінального правопорушення. Історично мінливий характер кола діянь, 

які визнаються кримінальними. Формальне, матеріальне, формально-матеріальне 

визначення кримінального правопорушення. Визначення кримінального правопорушення 

за чинним кримінальним законодавством України. 

Ознаки кримінального правопорушення: суспільна небезпечність (характер, 

ступінь), кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна єдність 

ознак кримінального правопорушення. 

Кримінальне правопорушення та інші правопорушення. Характер та ступінь 

суспільної небезпечності та кримінальна протиправність як критерії відмежування 

кримінального правопорушення від інших правопорушень. Відмінність кримінального 

правопорушення від аморальних  вчинків. 

Класифікація кримінальних правопорушень. Критерії класифікації кримінальних 

правопорушень. Види (категорії) кримінального правопорушення. Значення класифікації 

кримінального правопорушення. 

Тема № 4. Кримінальна відповідальність та її підстави 

Поняття кримінальної відповідальності. Відмінність кримінальної відповідальності 

від інших видів юридичної відповідальності. 

Поняття кримінально-правових відносин. Об’єкт, зміст, суб’єкти кримінально-

правових відносин. Юридичні факти в кримінальному праві. Виникнення кримінальної 

відповідальності, її стадії та припинення.  
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Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстави кримінальної відповідальності, поняття та значення. Підстави 

кримінальної відповідальності у чинному кримінальному законодавстві України. 

Проблеми підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

Тема № 5. Склад кримінального правопорушення 

Поняття складу кримінального правопорушення. Значення вичерпного переліку 

складу кримінального правопорушення в кримінальному законодавстві. Склад 

кримінального правопорушення як юридична конструкція та категорія в теорії 

кримінального права. Кримінальне правопорушення та його склад, їх співвідношення, 

взаємозв’язок, відмінність. 

Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення. Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення. Основні (обов’язкові) та 

додаткові (факультативні) ознаки складу кримінального правопорушення та їх значення 

для кваліфікації. 

Склад кримінального правопорушення, кримінально-правова норма та диспозиція 

статті Особливої частини кримінального закону, їх співвідношення. 

Види складів кримінального правопорушення. Критерії класифікації складів 

кримінального правопорушення (по характеру та ступеню суспільної небезпеки, по 

структурі, по законодавчій конструкції). 

Тема № 6. Об’єкт кримінального правопорушення.  

Поняття та значення об’єкта кримінального правопорушення (об’єкта кримінально-

правової охорони) в кримінальному праві. Загальна характеристика механізму 

спричинення шкоди об’єкту кримінального правопорушення. Основні теорії об’єкта 

кримінального правопорушення в науці кримінального права. 

Класифікація (види) об’єктів кримінального правопорушення. Загальний, родовий 

та видовий об’єкти кримінального правопорушення та їх значення. Безпосередній об’єкт 

кримінального правопорушення та його види. Значення безпосереднього об’єкту для 

кваліфікації кримінального правопорушення. 

Поняття та значення предмету кримінального правопорушення. Об’єкт та предмет 

кримінального правопорушення, їх взаємозв’язок та відмінність. Потерпілий від 

кримінального правопорушення. Засоби опису об’єкту та предмету у складах 

кримінального правопорушення. 

Тема № 7. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення та об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, їх 

взаємозв’язок та відмінність. Значення об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення та її взаємозв’язок з другими елементами складу кримінального 

правопорушення. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. 

Суспільно-небезпечне діяння та його ознаки. Форми суспільно-небезпечного діяння 

(дія, бездіяльність). Поняття кримінально-правової дії та її ознаки. Вплив непоборної сили, 

фізичного та психічного примусу на кримінальну відповідальність. Поняття кримінально-

правової бездіяльності та її ознаки. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. 

Поняття суспільно небезпечних наслідків. Значення суспільно небезпечних 

наслідків. Класифікація (види) суспільно небезпечних наслідків. 

Поняття причинного зв’язку в кримінальному праві. Об’єктивний характер 

причинного зв’язку як філософської категорії. Критерії причинного зв’язку в 

кримінальному праві. Значення правильного встановлення причинного зв’язку для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність. Основні теорії причинного зв’язку в 
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кримінальному праві (теорія необхідного спричинення, conditio sine qua non, адекватного 

причинного зв’язку, фінальної теорії та інші). 

Час, місце, спосіб, обстановка, засоби (знаряддя) вчинення кримінального 

правопорушення як факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення та їх значення. 

Тема № 8. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

кримінального правопорушення).  

Поняття суб’єкту кримінального правопорушення. Співвідношення поняття "суб’єкт 

кримінального правопорушення", "виконавець кримінального правопорушення ", "особа 

винного", "особа, що вчинила кримінальне правопорушення". Кримінально-правове 

значення особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Проблеми кримінальної 

відповідальності юридичної особи в кримінальному праві. 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення та їх 

значення. 

Осудність, неосудність в кримінальному праві. Медичний (біологічний, 

психіатричний) та юридичний (психологічний) критерії осудності. 

Обмежена осудність та її критерії. Кримінальна відповідальність за кримінальне 

правопорушення, які вчиняються в стані сп’яніння, а також внаслідок вживання алкоголю, 

наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин. Проблема спеціальної 

("професійної") осудності в кримінальному праві. 

Вік кримінальної відповідальності. Історично мінливі межі віку, з досягненням 

якого може наставати кримінальна відповідальність. Правила встановлення віку суб’єкта 

кримінальної відповідальності. 

Поняття та ознаки спеціального суб’єкту кримінального правопорушення. 

Класифікація (види) спеціальних суб’єктів. Поняття службової особи. Значення 

спеціального суб’єкта для індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання. 

Тема № 9. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення 

 Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення та суб’єктивна сторона складу кримінального 

правопорушення, їх взаємозв’язок та відмінність. 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Значення суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення 

та її зв’язок з іншими елементами складу кримінального правопорушення. 

Поняття вини в кримінальному праві. Принцип винної відповідальності 

(суб’єктивного ставлення в вину) в кримінальному праві. Соціальна сутність, зміст, обсяг 

та ступінь вини. Теорії вини в кримінальному праві. 

Форми та види вини в кримінальному праві. Значення їх для кваліфікації 

кримінального правопорушення та призначення покарання. 

Поняття умислу та його види. Інтелектуальний та вольовий моменти умислу. Види 

умислу (прямий, непрямий, заздалегідь обміркований, такий, що виник раптово, 

афектований, визначений, невизначений, альтернативний). 

Поняття необережності та її види. Кримінально протиправна самовпевненість, її 

інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування кримінально протиправної 

самовпевненості від непрямого умислу. 

Кримінально протиправна недбалість, її інтелектуальний та вольові моменти. 

Об’єктивні та суб’єктивні критерії кримінально протиправної недбалості. Відмежування 

кримінально протиправної недбалості від кримінально протиправної самовпевненості. 

Невинне спричинення (випадок, казус) та його відмінність від кримінально 

протиправної недбалості. 
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Змішана (подвійна, складна) форма вини в кримінальному праві. Особливості 

складів кримінального правопорушення із змішаною формою вини. 

Мотив, мета кримінального правопорушення як факультативні ознаки суб’єктивної 

сторони складу кримінального правопорушення та їх значення. Емоційний склад особи під 

час вчинення кримінального правопорушення. Афект та його кримінально-правове 

значення. 

Засоби описування суб’єктивної сторони в складах кримінального правопорушення. 

Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична та фактична помилки, їх види 

та вплив на кримінальну відповідальність.  

Тема № 10. Незакінчене кримінальне правопорушення (стадії вчинення 

кримінального правопорушення) 

Поняття незакінченого кримінального правопорушення. Поняття стадій вчинення 

кримінального правопорушення та їх види. Значення встановлення стадій вчинення 

кримінального правопорушення для кримінальної відповідальності. Закінчене кримінальне 

правопорушення. Момент закінчення окремих кримінальних правопорушень залежно від 

конструкції їх складів. Проблема кримінальної відповідальності за виявлення умислу. 

Готування до кримінального правопорушення та його ознаки. Види готування до 

кримінального правопорушення. Відмежування готування до кримінального 

правопорушення від виявлення умислу. Караність готування до кримінального 

правопорушення. 

Замах на кримінальне правопорушення та його ознаки. Види замаху: закінчений та 

незакінчений замах. Непридатний замах, його види та караність. Відмежування замаху від 

готування та закінченого кримінального правопорушення. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності за готування та замах. 

Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця та його 

ознаки. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при добровільній 

відмові. Добровільна відмова на стадіях готування та замаху, її особливості. Питання щодо 

можливості добровільної відмови в закінченому кримінальному правопорушені. 

Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови від доведення 

кримінального правопорушення до кінця. 

Особливості добровільної відмови співучасників. Підстави та умови виключення 

кримінальної відповідальності при добровільній відмові організатора, підбурювача, 

посібника. 

Тема № 11. Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення 

Поняття співучасті у вчиненні кримінального правопорушення та його значення. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Необережне спричинення та його відмінність 

від співучасті. Теорія співучасті в кримінальному праві. 

Види співучасників (виконавець, організатор, підбурювач, пособник). Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки, які характеризують їх діяння. 

Форми співучасті в кримінальном правопорушенні. Підстави (критерії) 

виокремлення різних форм співучасті. Співвиконавство, співучасть із розподілом ролей. 

Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. Особливості 

кваліфікації діянь співучасників залежно від форм співучасті. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. Особливості 

кваліфікації діянь співучасників. Індивідуалізація кримінальної відповідальності та 

покарання співучасників. 

Співучасть у кримінальних правопорушеннях із спеціальним суб’єктом. Ексцес 

виконавця. Невдала співучасть. 

Особливості добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до 

кінця при співучасті. 
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Поняття причетності до кримінального правопорушення. Відмінності причетності 

від співучасті. Види причетності (приховування кримінального правопорушення, 

придбання чи збут майна, здобутого кримінально протиправним шляхом, недонесення та 

потурання). Умови кримінальної відповідальності за причетність до кримінального 

правопорушення. 

Тема № 12. Множина кримінальних правопорушень (повторність, сукупність, 

рецидив). 

Поняття множини кримінального правопорушення. Соціальна та юридична природа 

множини кримінальних правопорушень. Відмежування множини кримінальних 

правопорушень від одиничних (єдиних) кримінальних правопорушень. Види одиничних 

кримінальних правопорушень (просте, тривале, продовжуване, складне кримінальне 

правопорушення). Поєднання в поведінці особи декількох форм множини кримінальних 

правопорушень. 

Форми (види) множини кримінальних правопорушень. Підстави (критерії) 

виокремлення форм множини кримінальних правопорушень. 

Повторність кримінальних правопорушень. Поняття повторності та її види. 

Повторність, яка передбачена Загальною частиною кримінального законодавства. 

Повторність, яка передбачена Особливою частиною кримінального законодавства. 

Поняття неодноразовості, систематичності, кримінально протиправного промислу. 

Кримінально-правове значення повторності кримінальних правопорушень. 

Сукупність кримінальних правопорушень. Поняття сукупності кримінальних 

правопорушень та його види. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного 

кримінального правопорушення. Кваліфікація кримінального правопорушення за 

сукупністю. Відмежування сукупності від конкуренції кримінально-правових норм. 

Кримінально-правове значення сукупності кримінальних правопорушень. 

Рецидив кримінального правопорушення. Поняття рецидиву кримінального 

правопорушення та його види (загальний. спеціальний, простий, неодноразовий, 

пенітенціарний). Опис рецидиву в Загальній та Особливій частинах кримінального 

законодавства. Кримінально-правове значення рецидиву кримінальних правопорушень.  

Тема № 13. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 

Поняття та юридична природа обставин, що виключають кримінально протиправні 

діяння. Види обставин, що виключають кримінально протиправні діяння. Відмінність 

обставин, що виключають кримінально протиправні діяння, від  обставин, які виключають 

кримінальну відповідальність та караність діяння. 

Необхідна оборона. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди за 

умови необхідної оборони. Поняття перевищення меж необхідної оборони. Суб’єктивна 

сторона перевищення меж необхідної оборони. Відповідальність за перевищення меж 

необхідної оборони. Уявна оборона: поняття та види. Особливості відповідальності за 

шкоду, яка заподіяна у стані уявної оборони. 

Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (затримання особи, 

що вчинила кримінальне правопорушення). Поняття, ознаки та умови правомірності 

заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила кримінального правопорушення. 

Поняття перевищення меж, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. Відмінність заподіяної шкоди при затриманні особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення від необхідної оборони. 

Крайня необхідність. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди при 

крайній необхідності. Поняття перевищення меж крайньої необхідності. Відмінність 

крайньої необхідності від необхідної оборони. Відповідальність за перевищення меж 

крайньої необхідності. 
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Фізичний та психічний примус. Поняття фізичного та психічного примусу, його 

види та кримінально-правове значення. Відповідальність за шкоду, заподіяну в умовах 

фізичного та психічного примусу. 

Виконання наказу чи розпорядження. Поняття, ознаки та умови правомірності 

заподіяння шкоди при виконанні наказу чи розпорядження. Відповідальність за виконання 

явно кримінально протиправного наказу чи розпорядження. Невиконання явно 

кримінально протиправного наказу чи розпорядження. 

Діяння, пов’язане з ризиком. Поняття, ознаки, умови правомірності заподіяння 

шкоди при вчиненні діяння. пов’язаного з ризиком. Виправданий ризик. Відповідальність 

за шкоду, заподіяну вчиненням діяння, пов’язаного з ризиком. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Поняття, ознаки, 

умови правомірності заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з 

попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації.  

Особливості кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з виконанням 

спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації.  

Тема № 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Значення інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі 

норм Загальної та Особливої частини кримінального законодавства. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами 

Загальної частини. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, підстави 

та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим, підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки, підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки, 

підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності. Строки давності. Зупинення та переривання перебігу строків давності. 

Особливості застосування інституту давності притягнення до кримінальної 

відповідальності по справам про кримінальні правопорушення, за які може бути 

призначене довічне позбавлення волі, а також по кримінальним правопорушенням проти 

миру, безпеки людства. 

Звільнення від кримінальної відповідальності за амністією. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами 

Особливої частини. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності та їх 

загальна характеристика.  

Тема № 15. Поняття покарання та його мета.  

Поняття кримінального покарання. Соціальні функції кримінального покарання. 

Ознаки кримінального покарання. Соціальні функції кримінального покарання. 

Відмінність покарання від інших заходів державного примусу та заходів громадського 

впливу. Поняття інших заходів кримінально-правового характеру, їх відмінності від 

покарання. 

Мета покарання за чинним кримінальним законодавством України. Проблема кари 

як мета покарання. Поняття виправлення засуджених. Загальне та спеціальне 



 

72 

 

попередження (загальна та спеціальна превенція) як мета покарання. Поновлення 

соціальної справедливості та сприяння викорінюванню кримінально протиправних 

правопорушень як мета покарання. 

Поняття ефективності покарання та умови її підвищення.  

Тема № 16. Система покарання. Види покарань. 

Система покарань за чинним кримінальним законодавством України. Значення 

системи покарань в кримінальному праві. 

Поняття видів покарань. Класифікація кримінальних покарань. Роль та значення 

окремих видів покарань у боротьбі із кримінально протиправними діями. Смертна кара як 

вид покарання в історії кримінального законодавства. 

Штраф: поняття, зміст, розміри та порядок застосування. Специфіка призначення 

штрафу у якості додаткового покарання. Заміна штрафу іншими покараннями. Наслідки 

ухилення від виплати штрафу. 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу: поняття, зміст, умови та порядок застосування. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: 

поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення у якості основного або додаткового 

покарання. Відповідальність за ухилення від виконання вироку  про позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Громадські роботи: поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення. 

Обмеження у призначенні громадських робіт. Наслідки ухилення від відбування 

громадських робіт. 

Виправні роботи: поняття, зміст, види, строки, умови призначення. Порядок та 

умови відбування виправних робіт. Підстави та порядок включення в трудовий стаж 

засудженого строку відбування виправних робіт. Наслідки ухилення від виправних робіт. 

Службове обмеження для військовослужбовців: поняття, зміст, підстави, строки та 

умови призначення. 

Конфіскація майна: поняття, зміст, види, умови застосування. Майно, яке не 

підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як кримінального покарання від 

спеціальної конфіскації. 

Арешт: поняття, зміст, підстави, строки, умови призначення. Обмеження в 

застосуванні арешту. 

Обмеження волі: поняття, зміст, підстави, строки, умови застосування. Особи, до 

яких обмеження волі не може бути застосоване. Правові наслідки ухилення від відбування 

покарання у вигляді обмеження волі. Правові наслідки за умови успішного відбуття цього 

покарання. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: поняття, зміст, 

підстави, строки та умови призначення. 

Позбавлення волі на певний строк: поняття, зміст. Види, підстави, строки та умови 

призначення. Розвиток цього виду покарання в історії кримінального законодавства. 

Кримінально-виконавчі установи по виконанню покарання у вигляді позбавлення волі, їх 

види. Підстави та порядок визначення виду кримінально-виконавчої установи. 

Довічне позбавлення волі: підстави їх застосування. Обмеження застосування 

довічного позбавлення волі. 

Тема № 17. Призначення покарання 

Загальні засади призначення покарання  за кримінальним правом України. Значення 

положень Загальної частини кримінального законодавства для призначення покарання. 

Врахування при призначенні покарання санкції Особливої частини кримінального закону, 

ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного, 

пом’якшуючих чи обтяжуючих покарання обставин. 
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Принципи призначення покарання: законність, обґрунтованість, справедливість, 

гуманність та інші. Значення індивідуалізації покарання для досягнення його цілей. 

Обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, їх види, класифікація та 

характеристика. Право суду враховувати пом’якшуючі обставини. які не вказані у законі. 

Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення, яке вчинено у 

співучасті. 

Призначення покарання більш м’якого, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання.  

Призначення покарання за вчинення декількох кримінальних правопорушень (за 

сукупністю кримінальних правопорушень). Принципи та порядок призначення покарання 

за сукупністю кримінальних правопорушень. 

Призначення покарання за декількома вироками (за сукупністю вироків); 

відмінності від призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення в 

строк покарання, призначеного судом. Числення строків покарання. 

Тема № 18. Звільнення від покарання та його відбування 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Значення інституту 

звільнення від покарання та його відбування в кримінальному праві. 

Підстави та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням та його 

види. Випробувальний термін, його тривалість та значення. Обов’язки, які покладаються 

судом на особу, яка звільняється від відбування покарання з випробуванням. Звільнення 

від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком 

до семи років. Призначення додаткових покарань при звільненні від відбування  покарання 

з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. Строки давності. Зупинення та переривання перебігу 

давності. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та його значення для 

виправлення засуджених. Підстави та умови застосування умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання. Види покарань при відбутті яких можливе 

застосування умовно-дострокового звільнення. Порядок застосування умовно-

дострокового звільнення. Правові наслідки недотримання звільненим умовно-достроково 

умов звільнення. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Підстави, умови та порядок 

заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, відмінність від умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком 

до трьох років. Умови та порядок застосування. 

Звільнення від покарання за хворобою, підстави та умови застосування. 

Звільнення від покарання на підстави закону України про амністію або акта про 

помилування. Амністія та помилування: юридична природа, порядок застосування. 

Відмінності амністії від помилування. 

Тема № 19. Судимість 

Судимість: поняття, сутність, значення інституту судимості в кримінальному праві 

України. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості. 

Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості та їх 

обчислення. Обчислення строків погашення судимості у разі закінчення строку давності 

виконання обвинувального вироку, умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання або заміни покарання більш м’яким. Погашення судимості стосовно осіб, до 

яких застосовано акт амністії чи помилування. Кримінально-правові наслідки переривання 

строку погашення судимості. 



 

74 

 

Зняття судимості: підстави, умови, порядок зняття судимості. Кримінально-правове 

значення зняття судимості. 

Тема № 20. Інші заходи кримінально-правового характеру. Обмежувальні 

заходи 

Примусові заходи медичного характеру. Поняття та мета примусових заходів 

медичного характеру та їх юридична природа. Види примусових заходів медичного 

характеру. Підстави, умови та порядок застосування примусових заходів медичного 

характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

Примусове лікування. Поняття, цілі примусового лікування та його юридична 

природа. Примусове лікування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мають 

хворобу, яка становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Місця примусового лікування. 

Спеціальна конфіскація. Поняття та випадки застосування спеціальної конфіскації. 

Обмежувальні заходи що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство. 

Тема № 21 Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб  

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у 

кримінальному законодавстві та їх кримінально-правове значення. Поняття, підстави для 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Юридичні 

особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для 

звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.  

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних 

осіб: 

1). Штраф: поняття, підстави та порядок застосування. 

2). Конфіскація майна: поняття та умови застосування. 

3). Ліквідація: поняття, зміст, підстави застосування. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру.  Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за 

сукупністю кримінальних правопорушень. 

Тема № 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

Поняття, види та юридична природа заходів кримінально-правового характеру, які 

можуть бути застосовані до неповнолітніх за кримінальним законодавством України. 

Види покарань, які призначаються неповнолітнім (штраф, громадські роботи, 

виправні роботи, арешт, позбавлення волі). Особливості та порядок призначення цих 

покарань. 

Особливості призначення покарань неповнолітнім. 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 

покарання. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Звільнення від покарання неповнолітніх з 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів 

виховного характеру. 

Звільнення від відбування покарання неповнолітніх з випробуванням. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання 

неповнолітніх у зв’язку із закінчення строків давності. 

Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

Погашення та зняття судимості стосовно осіб, які вчинили кримінального 

правопорушення до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. Строки погашення 

судимості. Дострокове зняття судимості. 

Тема № 23. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини 

кримінального права зарубіжних країн 



 

75 

 

Загальна характеристика Загальної частини кримінального права іноземних держав. 

Джерела кримінального права зарубіжних країн. 

Особливості англо-саксонської та континентальної системи кримінального права. 

Судовий прецедент та його значення в кримінальному праві. 

Загальна характеристика основних інститутів кримінального права зарубіжних 

країн. Поняття кримінального правопорушення та покарання за кримінальним правом 

іноземних держав. Система та види покарань. Заходи безпеки, які не є кримінальним 

покаранням. 

Кримінально-правові школи та теорії в кримінальному праві. Класична, 

антропологічна, соціологічна школи в кримінальному праві.  

Тема № 24. Поняття Особливої частини кримінального права України, її 

система та значення. Поняття та значення кваліфікації кримінального 

правопорушення 

Поняття Особливої частини кримінального права. Єдність Загальної та Особливої 

частин кримінального права. Система Особливої частини кримінального права та критерії 

її побудови. Система Особливої частини Кримінального кодексу України 2001 року. 

Значення Особливої частини кримінального права. 

Роль науки кримінального права у з’ясуванні змісту норм Особливої частини 

кримінального права. 

Поняття кваліфікації кримінального правопорушення. Склад кримінального 

правопорушення як  одна з юридичних підстав кримінальної відповідальності  та його 

роль  для  кваліфікації кримінального правопорушення. Умови правильної кваліфікації 

кримінального правопорушення. Кваліфікація кримінального правопорушення і норми 

Загальної частини кримінального права. Конкуренція норм Особливої частини  

кримінального закону. 

Види кваліфікації кримінального правопорушення. Особливості кваліфікації 

незакінчених кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті та зі спеціальним суб’єктом. Кваліфікація кримінальних правопорушень зі 

складним складом, кримінальних правопорушень, що тривають та продовжуваних 

кримінальних правопорушень. Кваліфікація кримінальних правопорушень при сукупності, 

повторності, рецидиві, а також кримінально протиправних діянь при наявності 

кваліфікуючих ознак. Значення роз’яснень постанов Пленуму Верховного Суду України 

для правозастосовчої діяльності по кримінальним провадженням. 

Тема 25. Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки 

України 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти основ національної 

безпеки України. Кримінально-правовий аналіз складів кримінальних правопорушень та їх 

розмежування: Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади (ст. 109); Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України (ст. 110); Фінансування дій, вчинених з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення  державної влади, зміни меж 

території  або державного кордону України (ст. 110-2); Державна зрада (ст. 111); 

Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112);  Диверсія (ст. 113); 

Шпигунство (ст. 114); Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та 

інших військових формувань (ст. 114-1). 

Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я. Відмежування від суміжних складів.  

Умисне вбивство (ст. 115); Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання (ст. 116); Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117); 

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення 
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заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінально протиправне 

правопорушення (ст. 118); Вбивство через необережність (ст. 119); Доведення до 

самогубства (ст. 120); Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121); Умисне середньої 

тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122); Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у 

стані сильного душевного хвилювання (ст. 123); Умисне заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінально протиправне правопорушення 

(ст. 124) Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125); Побої і мордування (ст. 126); 

Домашнє насильство (ст. 126-1); Катування (ст. 127); Необережне тяжке або середньої 

тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128); Погроза вбивством (ст. 129); Зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130); Неналежне 

виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131); 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження 

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132); 

Зараження венеричною хворобою (ст. 133); Незаконне проведення аборту або стерилізації 

(ст. 134); Залишення в небезпеці (ст. 135); Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані (ст. 136); Неналежне виконання обов'язків щодо охорони 

життя та здоров'я дітей (ст. 137); Незаконна лікувальна діяльність (ст. 138); Ненадання 

допомоги хворому медичним працівником (ст. 139); Неналежне виконання професійних 

обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140); Порушення прав 

пацієнта (ст. 141); Незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142); Порушення 

встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ст. 143); 

Насильницьке донорство (ст. 144); Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145). 

Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності 

особи.  

Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів: 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146); Насильницьке зникнення 

(ст. 146-1); Захоплення заручників (ст. 147); Підміна дитини (ст. 148); Торгівля людьми 

(ст. 149); Експлуатація дітей (ст. 150); Використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом (ст. 150-1);  Незаконне поміщення в заклад з надання психічної допомоги (ст. 

151); Примушування до шлюбу (ст. 151-2). 

Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи.  

Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів: 

Зґвалтування (ст. 152); Сексуальне насильство (ст. 153); Примушування до вступу в 

статевий зв'язок (ст. 154); Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку (ст. 155); Розбещення неповнолітніх (ст. 156).   

Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина 

Конституція України про охорону виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. Поняття, загальна характеристика та система (види) 

кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина.  

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

(ст. 157); Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру 

виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків 
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голосування або відомостей Державного реєстру виборців (ст. 158); Незаконне 

використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, 

голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз (ст. 158-1); Незаконне 

знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2); Порушення 

таємниці голосування (ст. 159); Порушення порядку фінансування політичної партії, 

передвиборчої агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (ст.159-1); 

Підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160); Порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 

іншими ознаками (ст. 161); Порушення недоторканності житла (ст. 162); Порушення 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 

передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163); Ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей (ст. 164); Ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків (ст. 165); Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною 

або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166); Зловживання 

опікунськими правами (ст. 167); Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 

168); Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169); Перешкоджання законній 

діяльності професійних спілок, політичних партій,  громадських організацій (ст. 170); 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171); Грубе порушення 

законодавства про працю (ст. 172); Грубе порушення угоди про працю (ст. 173); 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст. 174); 

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 

175); Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176); Порушення прав на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію (ст. 177); Пошкодження релігійних споруд чи культових 

будинків (ст. 178); Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь 

(ст. 179); Перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180); Посягання на здоров'я 

людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних 

обрядів (ст. 181); Порушення недоторканності приватного життя (ст. 182); Порушення 

права на отримання освіти (ст. 183); Порушення права на безоплатну медичну допомогу 

(ст. 184). 

Тема № 30. Кримінальні правопорушення проти власності 

Значення кримінально-правової охорони власності в умовах ринкової економіки. 

Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за кримінальні 

правопорушення проти власності. Поняття, загальна характеристика та система (види) 

кримінальних правопорушень проти власності.  

Поняття викрадення майна та його ознаки. Форми (види) викрадення, їхні критерії 

та значення для кваліфікації. Види викрадення в залежності від розміру викраденого 

майна.  

Юридичний аналіз складів кримінальних правопорушень проти власності. Крадіжка 

(ст. 185); Грабіж (ст. 186); Розбій (ст. 187); Викрадення води, електричної або теплової 

енергії шляхом її самовільного використання (ст. 188-1); Вимагання (ст. 189); Шахрайство 

(ст. 190); Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (ст. 191); Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою (ст. 192); Незаконне привласнення особою знайденого або чужого 

майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193); Умисне знищення або пошкодження майна 

(ст. 194); Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики (ст. 194-1); Погроза знищення 

майна (ст. 195); Необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196); Порушення 

обов'язків щодо охорони майна (ст. 197); Самовільне зайняття земельної ділянки та 

самовільне будівництво (ст. 197-1); Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 

одержаного кримінально протиправним шляхом (ст. 198). 
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Тема № 31. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 

акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199); Незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до 

банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200); 

Контрабанда (ст. 201); Переміщення через митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та 

рідкісних порід дерев, лісоматеріалів, а також інших лісоматеріалів, заборонених до 

вивозу за межі митної території України (ст. 201-1), Незаконний обіг дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1); 

Зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2); Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204); Фіктивне підприємництво 

(ст. 205); Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації 

юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ст. 205-1); Протидія законній 

господарській діяльності (ст. 206); Протиправне заволодіння майном підприємства, 

установи, організації (ст. 206-2); Легалізація (відмивання) доходів, одержаних кримінально 

протиправним шляхом (ст. 209); Умисне порушення вимог законодавства про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних кримінально протиправним 

шляхом, або фінансування тероризму (ст. 209-1); Нецільове використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210); Видання нормативно-правових 

актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч 

закону (ст. 211); Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст.  212); 

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

(ст. 212-1); Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213); Незаконне 

виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених контрольних марок (ст. 216); Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 

218-1.); Доведення до банкрутства (ст. 219); Порушення порядку ведення бази даних про 

вкладників або порядку формування звітності  (ст. 220-1); Фальсифікація фінансових 

документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності 

фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової 

установи (ст. 220-2); Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222); Маніпулювання на 

фондовому ринку (ст. 222-1); Підроблення документів, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів (ст. 223-1); Порушення порядку ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів (ст. 223-2); Виготовлення, збут та використання підроблених 

недержавних цінних паперів (ст. 224); Умисне введення в обіг на ринку України (випуск 

на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227); Незаконне використання знака для 

товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару 

(ст. 229); Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231); Розголошення комерційної або 

банківської таємниці (ст. 232); Незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-

1); Приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232-2); Незаконна приватизація 

державного, комунального майна (ст. 233). 

Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Конституція України про охорону довкілля. Законодавство про охорону довкілля. 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень проти 

довкілля. 
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Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236); Невжиття заходів щодо ліквідації 

наслідків екологічного забруднення (ст. 237); Приховування або перекручення відомостей 

про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238); Забруднення або псування 

земель (ст. 239); Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель 

(ст. 239-1); Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах 

(ст. 239-2); Порушення правил охорони або використання надр (ст. 240); Забруднення 

атмосферного повітря (ст. 241); Порушення правил охорони вод (ст. 242); Забруднення 

моря (ст. 243); Порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244); 

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245); Незаконна порубка або 

незаконне перевезення, берігання, збут лісу (ст. 246); Порушення законодавства про захист 

рослин (ст. 247); Незаконне полювання (ст. 248); Незаконне зайняття рибним, звіриним 

або іншим водним добувним промислом (ст. 249); Проведення вибухових робіт з 

порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250); Порушення ветеринарних правил 

(ст. 251); Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та 

об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252); Проектування чи експлуатація споруд без 

систем захисту довкілля (ст. 253); Безгосподарське використання земель (ст. 254). 

Тема № 33. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти громадської безпеки.  

Створення злочинної організації (ст. 255); Сприяння учасникам злочинних 

організацій та укриття їх кримінально протиправної діяльності (ст. 256); Бандитизм 

(ст.257); Терористичний акт (ст. 258); Втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 258-

1); Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258-2); Створення 

терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3); Сприяння вчиненню 

терористичного акту (ст. 258-4); Фінансування тероризму (ст. 258-5); Завідомо неправдиве 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності 

(ст. 259); Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 

260); Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення (ст. 261); Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262); Незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263); 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 (ст. 263-1); Недбале зберігання вогнепальної 

зброї або бойових припасів (ст. 264); Незаконне поводження з радіоактивними 

матеріалами (ст. 265); Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи 

пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 265-1); 

Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали (ст. 266); 

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або 

радіоактивними матеріалами (ст. 267); Порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 

267-1); Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268); 

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин (ст. 

269); Порушення встановлених законодавством  вимог пожежної безпеки (ст. 270); Умисне 

знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (ст. 270-1). 

Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 

Загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень проти 

безпеки виробництва. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271); 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272); 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах (ст. 273); Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки 
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(ст. 274); Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275). 

Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних кримінальних 

правопорушень). Юридичний аналіз транспортних кримінальних правопорушень та 

відмежування від суміжних складів. 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту (ст. 276); 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 психотропних речовин (ст. 276-1); Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 

засобів (ст. 277); Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна (ст. 278); Блокування транспортних комунікацій, а також 

захоплення транспортного підприємства (ст. 279); Примушування працівника транспорту 

до невиконання своїх службових обов'язків (ст. 280); Порушення правил повітряних 

польотів (ст. 281); Порушення правил використання повітряного простору (ст. 282); 

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283); Ненадання допомоги судну 

та особам, що зазнали лиха (ст. 284); Неповідомлення капітаном назви свого судна при 

зіткненні суден (ст. 285); Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286); Випуск в 

експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх 

експлуатації (ст. 287); Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху (ст. 288); Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289); 

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290); 

Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291); Пошкодження об'єктів магістральних 

або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (ст. 292). 

Тема № 36. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку та моральності. Юридичний аналіз складів кримінальних 

правопорушень.  

Групове порушення громадського порядку (ст. 293); Масові заворушення (ст. 294); 

Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295); Хуліганство (ст. 

296); Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297); 

Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ст. 298); Знищення, 

пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного 

архівного фонду (ст. 298-1); Жорстоке поводження з тваринами (ст. 299); Ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300); Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301); Створення або 

утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302); Сутенерство або втягнення особи в 

заняття проституцією (ст. 303); Втягнення неповнолітніх у кримінально протиправну 

діяльність (ст. 304).  

Тема № 37. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення 
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Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у 

сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305); Використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 

прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів (ст. 306); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (ст. 307); Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем (ст. 308); Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309); Посів або вирощування снотворного маку 

чи конопель (ст. 310); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311); Викрадення, привласнення, вимагання 

прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем (ст. 312); 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 (ст. 313); Незаконне введення в організм наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314); Схиляння до вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315); Незаконне публічне 

вживання наркотичних засобів (ст. 316); Організація або утримання місць для незаконного 

вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів (ст. 317); Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут 

підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів (ст. 318); Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів 

або психотропних речовин (ст. 319); Порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320); Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою 

збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів (ст. 321); Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 

лікарських засобів (ст. 321-1); Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, 

клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (ст. 321-2); Незаконна 

організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів (ст. 322); 

Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323); Схиляння неповнолітніх до 

вживання одурманюючих засобів (ст. 324); Порушення санітарних правил і норм щодо 

запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ст. 325); Порушення 

правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами 

(ст. 326); Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції(ст. 327). 

Тема № 38. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації. 

Розголошення державної таємниці (ст. 328); Втрата документів, що містять 

державну таємницю (ст. 329); Передача або збирання відомостей, що становлять службову 

інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони країни (ст. 330); Незаконне переправлення осіб через державний кордон 
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України (ст. 332); Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 

та виїзду з неї (ст. 332-1); Незаконне перетинання державного кордону України (ст. 332-2); 

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 

експортному контролю (ст. 333); Порушення правил міжнародних польотів (ст. 334); 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу (ст. 335); Ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336); Ухилення 

від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення 

цільової мобілізації (ст. 336-1); Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів 

(ст. 337). 

Тема № 39. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальних 

правопорушень проти журналістів 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. Відмінність цих кримінальних правопорушень від господарських, службових 

кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень проти правосуддя. 

Наруга над державними символами (ст. 338); Незаконне підняття Державного 

Прапора України на річковому або морському судні (ст. 339); Незаконне перешкоджання 

організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340); Захоплення 

державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341); 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 (ст. 342); Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового 

експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця (ст. 343); 

Втручання у діяльність державного діяча (ст. 344); Погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345); Погроза або насильство щодо журналіста 

(ст. 345-1); Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст. 346); 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, 

працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця (ст. 347); 

Умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1); Посягання на життя 

працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348); Посягання 

на життя журналіста (ст. 348-1); Захоплення представника влади або працівника 

правоохоронного органу як заручника (ст. 349); Захоплення журналіста як заручника (ст. 

349-1); Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 

громадський обов'язок (ст. 350); Перешкоджання діяльності народного депутата України 

та депутата місцевої ради (ст. 351); Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена 

Рахункової палати (ст. 351-1); Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (ст. 351-2); Умисне знищення або пошкодження 

майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст. 352); 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353); 

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354); Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (ст. 355); Самоправство (ст. 

356); Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 

(ст. 357); Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358); Незаконні придбання, збут або 

використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 359); Умисне 

пошкодження ліній зв'язку (ст. 360). 
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Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку  

 Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 

361); Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних 

чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 361-1); 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 (ст. 361-2); Несанкціоновані дії з 

інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої 

інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362); 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 (ст. 363); Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (ст. 363-1). 

Тема № 41.  Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

Конституція України про регламентації діяльності службових осіб. Поняття, 

загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.  

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364); Зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 364-1); Перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365); Зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2); Службове 

підроблення (ст. 366); Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1); Службова 

недбалість (ст. 367); Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368); Незаконне збагачення (ст. 368-2); Підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-

3); Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4); Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369); Зловживання впливом (ст. 369-2); 

Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань (ст. 369-3); Провокація 

підкупу (ст. 370). 

Тема № 42. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

Конституція України про здійснення правосуддя. Поняття, загальна характеристика 

та система (види) кримінальних правопорушень проти правосуддя.   

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

(ст. 371); Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372); 

Примушування давати показання (ст. 373); Порушення права на захист (ст. 374); 

Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови (ст. 375); Втручання в діяльність судових органів (ст. 376); Незаконне 

втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 376-1); Погроза або 

насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 377); Умисне знищення 

або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 378); Посягання 

на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 
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здійсненням правосуддя (ст. 379); Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист 

(ст. 380); Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 

381); Невиконання судового рішення (ст. 382); Завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення кримінального правопорушення (ст. 383); Введеня а оману суду або іншого 

уповноваженого органу (ст. 384); Відмова свідка від давання показань або відмова 

експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст. 385); 

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від 

давання показань чи висновку (ст. 386); Розголошення даних оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування (ст. 387); Незаконні дії щодо майна, на яке 

накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 

388); Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389); Умисне 

невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1); Злісне 

ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних 

робіт (ст. 389-2); Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді 

позбавлення волі (ст. 390); Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів 

або непроходження програми для кривдників (ст. 390-1); Злісна непокора вимогам 

адміністрації установи виконання покарань (ст. 391); Дії, що дезорганізують роботу 

установ виконання покарань (ст. 392); Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 

393); Втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394); Порушення правил 

адміністративного нагляду (ст. 395); Приховування кримінального правопорушення (ст. 

396); Втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397); Погроза або 

насильство щодо захисника чи представника особи (ст. 398); Умисне знищення або 

пошкодження майна захисника чи представника особи (ст. 399); Посягання на життя 

захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової 

допомоги (ст. 400); Представництво в суді без повноважень (ст. 400-1). 

Тема № 43. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних 

правопорушень). Об’єкт військових кримінальних правопорушень. Суб’єкт військових 

кримінальних правопорушень. Відповідальність за співучасть у військових кримінальних 

правопорушеннях. Військове кримінальне правопорушення та військова дисциплінарна 

провина.  

Поняття військового кримінального правопорушення (ст. 401); Непокора (ст. 402); 

Невиконання наказу (ст. 403); Опір начальникові або примушування його до порушення 

службових обов'язків (ст. 404); Погроза або насильство щодо начальника (ст. 405); 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 

відносин підлеглості (ст. 406); Самовільне залишення військової частини або місця служби 

(ст. 407); Дезертирство (ст. 408); Ухилення від військової служби шляхом самокалічення 

або іншим способом (ст. 409); 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 (ст. 

410); Умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 411); Необережне 

знищення або пошкодження військового майна (ст. 412); Втрата військового майна (ст. 

413); Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414); Порушення правил водіння або 

експлуатації машин (ст. 415); Порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416); 

Порушення правил кораблеводіння (ст. 417); Порушення статутних правил вартової 

служби чи патрулювання (ст. 418); Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 

419); Порушення правил несення бойового чергування (ст. 420); Порушення статутних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2900#o2900
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2900#o2900
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правил внутрішньої служби (ст. 421); Розголошення відомостей військового характеру, що 

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

відомості (ст. 422); Недбале ставлення до військової служби (ст. 425); Бездіяльність 

військової влади (ст. 426); Перевищення військовою службовою особою влади чи 

службових повноважень(ст. 426-1); Здача або залишення ворогові засобів ведення війни 

(ст. 427); Залишення гинучого військового корабля (ст. 428); Самовільне залишення поля 

бою або відмова діяти зброєю (ст.429); Добровільна здача в полон (ст. 430); Кримінально 

протиправні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст. 431);  Мародерство (ст. 

432); Насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433); Погане поводження з 

військовополоненими (ст. 434); Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (ст. 435). 

 Тема № 44. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні кримінальні 

правопорушення та кримінальні правопорушення міжнародного характеру. 

Пропаганда війни (ст. 436); Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської 

символіки та пропаганда  комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів (ст. 436-1); Планування, підготовка, розв'язування та ведення 

агресивної війни (ст. 437); Порушення законів та звичаїв війни (ст. 438); Застосування 

зброї масового знищення (ст. 439); Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, 

збут, транспортування зброї масового знищення (ст. 440); Екоцид (ст. 441); Геноцид (ст. 

442); Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443); Кримінальні 

правопорушення проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444); 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала (ст. 445); Піратство (ст. 446); Найманство (ст. 447). 

 

РОЗДІЛ «КРИМІНОЛОГІЯ» 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології. 

Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет: злочинність, причини 

та умови, що її зумовлюють, особа злочинця, засоби протидії злочинності. Завдання та 

функції кримінології. Теоретичне та практичне значення науки кримінології. 

Методологія кримінології. Загальнонаукові методи пізнання (логічний, висування 

гіпотез, експерименту, експертних оцінок та ін.). Приватно наукові методи пізнання 

(соціологічні, математичні, статистичні, педагогічні, психологічні та ін.). 

Місце кримінології в системі наук. Зв’язок кримінології з філософією, соціологією, 

економікою, демографією, психологією, педагогікою, статистикою, наукою управління. 

Кримінологія та правові науки: взаємозв’язок кримінології з кримінальним, кримінально-

процесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним правом. Зв’язок кримінології 

і іншими правовими науками та дисциплінами, які вивчаються у навчальних закладах 

юридичного профілю. 

Система кримінології як науки і навчальної дисципліні. Загальна та Особлива 

частини кримінології. 

Тема 2. Історія генезису та сучасний стан кримінології. 

Зародження кримінологічної думки. Примітивні та теологічні погляди на 

злочинність, злочинця та причини, що зумовлюють порушення певних норм поведінки (Ф. 

Аквінський, Мартін Лютер). 

Виникнення кримінології як науки. Класичний напрям (школа) у кримінології. 

Інтелект і свідомість людини є основою та фундаментом індивідуальної та суспільної 

поведінки. Кримінологічні погляди Ш.-Л. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, Вольтера, І. Бентама, А. 

Фейєрбаха, М. Таганцева тощо. 
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Антропологічний напрям (школа) у кримінології. Злочинність – це природний 

біологічний феномен, а конкретний злочинець – це злочинний генотип (Ч. Ломброзо, Р. 

Гарофало, Е. Феррі, М. Неклюдов, А. Лихачов тощо). 

Соціологічний напрям (школа) у кримінології. Злочинність та її рівень залежить від 

соціального середовища. Злочинцем не народжуються, а стають під впливом негативного 

середовища (Ф. Ліст, Ван-Гамель, Прінь, А. Геррі, Ж. Кете тощо). 

Стан та генезис кримінології в 20-30-ті роки XX ст. Перші кримінологічні кабінети з 

вивчення злочинності і злочинця. (М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, М.Н. Ісаєв, С. В. 

Познишев, М.М. Полянський, Є.П. Френкель, Н.П. Паше-Озерський, М.А. Чельцов-

Бєбутов та ін.). 

Генезис кримінології в 60-ті роки та її сучасний стан. 1963 р. – створення 

Всесоюзного інституту з проблем вивчення причин і розробки заходів запобігання 

злочинності. Визначення поняття та загальних проблем злочинності (А.А. Герцензон, А.І. 

Долгова, І.І. Карпець, Н.Ф. Кузнєцова). Особа злочинця (А.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян, 

А.Ф. Зелінський). Віктимологічні проблеми злочинності (П.С. Дагель, Д.В. Рівман, Л. В. 

Франк). Концепція профілактики злочинності та запобігання окремим її видам (І.А. 

Аванесов, А.П. Закалюк, В.К. Звірбуль, А.Е. Жалінський). 

Сучасний етап розвитку кримінології в Україні. Суспільство зіткнулося з 

розширеним відтворенням злочинної поведінки, самодетермінацією злочинності. (В.В. 

Голіна, О.М. Джужа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, А.Н. Костенко, І.П. Лановенко та ін.). 

Тема 3. Кримінологічне вчення про злочинність. 

Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності (соціально-правове явище, 

історична зумовленість, мінливість, суспільна небезпечність, відносна масовість і 

регулярність, стійкість, самодетермінація) та її види. 

Основні кількісні та якісні показники злочинності (стан, рівень, динаміка, 

структура, географія, характер злочинності). “Ціна” злочинності. 

Поняття, види та рівень латентної злочинності. Правила визначення стану латентної 

злочинності. Фактори, що обумовлюють (сприяють) існуванню латентної злочинності. 

Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства. Професіоналізм, 

організованість, особлива зухвалість і жорстокість, застосування зброї і технічних засобів 

у вчиненні злочинів. Соціальні наслідки злочинності. 

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця. 

Особи, які вчинили злочин як об’єкт кримінологічного дослідження. Поняття особи 

злочинця і межі її вивчення в кримінології. Особа злочинності та суміжні поняття. 

Основні кримінологічні ознаки особи злочинця: соціально-демографічні, 

кримінально-правові, соціальні ролі і статус, морально-психологічні характеристики. 

Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. Біологічні начала в 

особі і соціального середовища як передмова розвитку її соціальних якостей. 

Класифікація і типологія злочинів. Критерії класифікації та типології злочинців та їх 

кримінологічне значення. Характеристика основних типів злочинців: послідовно-

криміногенного, ситуативно-криміногенного, ситуативного. 

Тема 5 Детермінація злочинності. 

Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Їх види та класифікація. 

Поняття причин та умов (детермінант) конкретних злочинів. Поняття та 

характеристика процесу соціалізації та ресоціалізації особи. 

Взаємодія особи і середовища як причина вчинення злочину. 

Поняття ситуації, її різновиди та роль у вчиненні злочину. Види криміногенних 

ситуацій за змістом та причинами виникнення. 

Обставини, що сприяють вчиненню злочинів (полегшення суспільно небезпечних 

наслідків; недоліки діяльності правоохоронних органів). 
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Тема 6. Проблеми віктимології та суїциду. 

Поняття віктимології. Теоретичні питання виникнення та становлення віктимології 

як науки. Коло питань, спеціальні категорії та функції віктимології. 

Поняття особи потерпілого, жертви злочину та її кримінологічне значення. Жертва і 

потерпілий від злочину. Поведінка жертви злочину та підходи до їх класифікації. 

Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та інших державах. 

Механізм суїцидальної поведінки. Проблема суїциду в практичній діяльності органів 

внутрішніх справ. Суїцидальна поведінка осіб, які потрапили в поле зору правоохоронних 

органів та запобігання їй. 

Тема 7. Кримінологічне прогнозування і планування заходів протидії 

злочинності. 

Прогнозування як одна із функцій кримінології. Поняття кримінологічного 

прогнозування та кримінологічного прогнозу. Цілі, завдання та практичне знання 

кримінологічного прогнозування. Види кримінологічного прогнозування. 

Методи кримінологічного прогнозування (екстраполяції, моделювання, експертних 

оцінок). 

Поняття кримінологічного планування заходів боротьби зі злочинністю. Цілі, 

завдання, види та методи кримінологічного планування. Прогнозування індивідуальної 

злочинної поведінки. 

Структура кримінологічного плану. Комплексне планування заходів боротьби зі 

злочинністю. 

Тема 8. Запобігання злочинності. 

Поняття профілактики, запобігання та припинення, їх взаємовідношення. Принципи 

запобігання: законність, демократизм, гуманізм, справедливість та науковість тощо. 

Рівні профілактики злочинності поділяють на загально-соціальний і спеціально-

кримінологічний. Загально-соціальний рівень профіті піки злочинності характерний тим, 

що його складові є невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку, поліпшення 

морально-психологічної і духовної сфер суспільства. 

Спеціально-кримінологічний рівень профілактики злочинності характеризується 

сукупністю заходів, спеціально спрямованих на усунення причин злочинності чи 

конкретних злочинних проявів. Масштаб їх застосування вужчий, ніж загально-соціальних 

заходів, хоча в деяких випадках охоплює цілі галузі народного господарства або 

поширюється на окремі категорії осіб (неповнолітніх злочинців, рецидивістів тощо). 

Класифікація заходів профілактики за: соціальним рівнем діяльності; обсягом 

(масовістю) охоплення; територіальним масштабом; етапом впливу на об’єкт 

профілактики; спрямованістю, видом (змістом) вплину: суб’єктом розробки і 

застосування. Класифікація заходів профілактики злочинності за такими підставами: 

соціальним рівнем попереджувальної діяльності; обсягом (масовістю охоплення); 

територією поширення; етапом впливу на об’єкт профілактики; спрямованістю, видом 

(змістом) впливу; суб’єктом розробки і застосування. 

Суб’єкти профілактики злочинності (злочинів), до яких належать органи, установи, 

організації, підприємства, посадові особи й окремі громадяни, на яких законом покладено 

завдання та функції з виявлення, усунення, послаблення, нейтралізації причин та умов, що 

сприяють існуванню і поширенню злочинності в цілому, її окремих видів і конкретних 

злочинів, забезпечення ресоціалізації осіб, схильних до вчинення злочинів (рецидиву). 

Система профілактичної діяльності. Правові та організаційні основи профілактичної 

діяльності. Правове регулювання профілактики злочинності складається з нормотворчої 

діяльності держави та її органів, які визначають у законах та інших нормативних актах 

мету і завдання запобігання злочинам, коло суб’єктів, що здійснюють цю діяльність, їх 

компетенцію, основні форми та методи роботи. 
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Тема 9. Злочинність неповнолітніх, молоді, насильство в сім’ї та її запобігання. 

Поняття та кримінологічна характеристика насильства в сім’ї та злочинів, які 

вчиняються неповнолітніми і молоддю (стан, рівень, структура, динаміка, характер, 

географія). Особливості злочинів, вчинених цією категорією осіб. Кримінологічна 

характеристика особи злочинця. Особливості мотивації вчинення злочинів 

неповнолітніми, молоддю та насильства в сім’ї. Класифікація особи злочинця. Злочинність 

осіб із психічними аномаліями. 

Детермінанти (причини та умови) злочинності неповнолітніх, молоді та насильства 

в сім’ї. Несприятливі фактори сімейного, навчального та виробничого виховання. 

Криміногенні фактори побутового оточення та сфери дозвілля. Недоліки в діяльності 

правоохоронних органів із запобігання цих злочинних проявів. 

Основні напрями запобігання. Система державних органів, громадських формувань, 

трудових колективів, що беруть участь у профілактиці злочинності неповнолітніх, молоді 

та насильства в сім’ї. Роль правоохоронних органів у запобіганні цим злочинам. 

Тема 10. Професійна та рецидивна злочинність і їх запобігання 

Поняття рецидивної злочинності. Рецидив злочину і його види. Кримінально-

правове і кримінологічне поняття рецидиву злочинів. 

Стан та тенденції рецидивної злочинності в Україні. Структура рецидивної 

злочинності. Латентність рецидивних злочинів. 

Детермінанти (причини та умови) рецидивної злочинності. 

Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста. Класифікація та типологія 

рецидивістів. 

Протидія рецидивній злочинності. Суб’єкти протидії рецидивній злочинності. 

Загально соціальні заходи протидії рецидивній злочинності. Особливості спеціально-

кримінологічних заходів протидії  рецидиву злочинів.  

Поняття «професії» та «кримінального професіоналізму». Ознаки кримінального 

професіоналізму. 

Поняття професійної злочинності. Стан та тенденції професійної злочинності в 

Україні. Структура професійної злочинності.  

Детермінанти (причини та умови) професійної злочинності. Роль кримінальних 

традицій та звичаїв у відтворенні професійної злочинності.  

Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця. Кримінальний 

професіоналізм в сучасній злочинності, характеристика його ознак. 

Заходи запобігання професійній та рецидивній злочинності. 

Тема 11. Екологічна злочинність та її запобігання. 

Сучасний стан екології в Україні. Поняття і кримінологічна характеристика 

екологічної злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, характер, географія). Прояви 

реальної загрози національній безпеці в залежності від сукупності екологічних злочинів з 

іншими правопорушеннями та за тяжкістю своїх наслідків. Кримінологічна 

характеристика особи злочинця. Особливості мотивації вчинення екологічних злочинів. 

Детермінанти (причини та умови) екологічної злочинності. 

Загально соціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання екологічної 

злочинності. 

Тема 12. Організована злочинність та її запобігання. 

Поняття, структура та види організованої злочинності. Кримінологічна 

характеристика організованої злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, характер). 

Поняття корупції. Особливості кримінологічної характеристики особи співучасників 

злочину. 

Детермінанти (причини та умови) організованої злочинності. 

Основні напрями запобігання організованої злочинності. Нормативно-правова 

основа запобігання корупції та організованій злочинності. 
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Тема 13. Економічна злочинність та її запобігання. 

Поняття і основні показники злочинності у сфері економіки (стан, рівень, структура, 

динаміка, характер). Кримінологічна характеристика економічних злочинів та осіб, що їх 

вчиняють. 

Причини та умови злочинів, що вчиняються у сфері економіки. Економічна криза, 

інфляція, безгосподарність, розрив економічних зв’язків, безробіття, недоліки 

документообігу та обліку, малоефективність контрольно-ревізійної діяльності як 

обставини, що детермінує злочинність у сфері економічних відносин. Роль матеріального 

фактора у вчиненні економічних злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів 

у боротьбі з економічною злочинністю. 

Основні напрями запобігання злочинам у сфері економіки. Економічні, 

організаційно-господарські та управлінські, технічні, організаційно-правові заходи 

профілактики цих злочинів. Зміст та особливості діяльності органів внутрішніх справ 

щодо запобігання злочинам у сфері економіки. 

Тема 14. Жіноча злочинність та її запобігання. Торгівля людьми: заходи 

протидії. 

Поняття і основні кримінологічні показники, та особливості жіночої злочинності 

(стан, рівень, структура, динаміка, характер). 

Детермінанти (причини та умови) жіночої злочинності. Історичні теорії походження 

жіночої злочинності: моралістична, антропологічна (біологічна) і соціологічна. Комплекси 

«Медеї» і «Леді Макбет». «Синдром Мюнхгаузена». 

Кримінологічні проблеми проституції. Поняття, взаємозв’язок проституції і 

злочинності між собою. Основні фактори зростання проституції в Україні. 

Основні загально соціальні і спеціально кримінологічні напрями запобігання 

жіночої злочинності. 

Торгівля людьми: актуальні питання проблеми розповсюдження та протидії. 

Забезпечення захисту жертв і система їх реабілітації. Кримінологічне запобігання торгівлі 

людьми. Відвернення та припинення злочинів. 

 

РОЗДІЛ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» 

Тема № 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право 

України 
Кримінально-виконавча політика України як складова частина політики держави у 

сфері боротьби зі злочинністю. Поняття кримінально-виконавчої політики, її цілі, завдання 

та зміст. Суб’єкти формування та форми реалізації кримінально-виконавчої політики. 

Основні принципи кримінально-виконавчої політики. 

Історія становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики. Кримінально-

виконавча політика України на сучасному етапі, її зміни та труднощі реалізації. 

Кримінально-виконавча політика у співвідношенні до світової практики організації 

системи виконання кримінальних покарань. 

Поняття кримінально-виконавчого права та його основні ознаки як самостійної галузі 

права. Предмет і метод правового регулювання кримінально-виконавчого права, його 

зміст і особливості. Функції і основні завдання кримінально-виконавчого права. Поняття 

основних принципів кримінально-виконавчого права. Поняття кримінально-виконавчих 

правовідносин. Система кримінально-виконавчих правовідносин, їх структура, елементи. 

Суб'єкти, зміст; об'єкти правовідносин. Юридичні факти, обумовлені виникненням 

кримінально-виконавчих правовідносин. 

Наука кримінально-виконавчого права та її завдання на сучасному етапі. Поняття 

науки кримінально-виконавчого права, її предмет та метод. Співвідношення кримінально-

виконавчого права з іншими галузями права. Предмет, задачі і система курсу навчальної 

дисципліни “Кримінально-виконавче право”. 
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Тема № 2. Джерела (форми) кримінально-виконавчого права та кримінально-

виконавче законодавство. Міжнародно-правові стандарти поводження із 

засудженими 

Теоретичне і практичне значення розуміння кримінально-виконавчого законодавства 

в широкому і вузькому сенсі. Кримінально-виконавче законодавство в широкому сенсі як 

система джерел (форм) кримінально-виконавчого права. 

Кримінально-виконавче законодавство: поняття, значення, основні ознаки, цілі та 

завдання. Принципи кримінально-виконавчого законодавства (права), їх система і зміст. 

Система, структура та зміст сучасного українського кримінально-виконавчого 

законодавства. Кримінально-виконавчий кодекс, його загальна характеристика. 

Застосування кримінально-виконавчого законодавства, його дія у просторі і часі. 

Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права. Функції та особливості цих 

норм. Види норм кримінально-виконавчого права: охоронні і заохочувальні, регулятивні, 

зобов’язальні, уповноважуючі, забороняючі та ін. Структура кримінально-виконавчих 

норм: особливості гіпотези, диспозиції, санкції.  

Кримінально-виконавче законодавство та міжнародно-правові акти, їх 

співвідношення. Система чинних міжнародних актів про поводження з засудженими, їх 

класифікація і загальна характеристика.  

Міжнародні стандарти поводження із засудженими: цілі, завдання, принципи, основні 

положення. Види міжнародних стандартів поводження із засудженими, класифікація, а 

також їх конкретний зміст. Міжнародно-правові документи про поводження з 

засудженими. Акти загального характеру. Спеціалізовані акти. 

Соціально-правова характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з 

ув'язненими. Основний зміст міжнародних стандартів поводження із засудженими до 

заходів, не пов'язаних з позбавленням волі і з засудженими до позбавлення волі. Основні 

напрямки розвитку Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими. 

 

Тема № 3. Правовий статус засуджених 
Соціально-правове призначення і поняття правового становища (правового статусу) 

осіб, що відбувають покарання. Співвідношення правового статусу засудженого із 

загальним правовим положенням громадянина. 

Зміст правового становища осіб, які відбувають покарання. Права, законні інтереси і 

обов'язки засуджених, їх поняття та соціально-правова характеристика. Класифікація прав, 

законних інтересів і обов'язків засуджених.  

Закріплення загальногромадянських і спеціальних загальногромадянських обов'язків 

засуджених. Характеристика основних прав засуджених. Право засуджених на особисту 

безпеку. 

Особливості правового становища засуджених - іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які відбувають покарання на території України. 

Визначення правового положення засуджених у кримінально-виконавчому 

законодавстві, його особливості з урахуванням змісту покарання і режиму його 

відбування.  

Правове становище осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з ізоляцією від 

суспільства. Характеристика вилучень і обмежень, встановлених кримінальним, 

кримінально-виконавчим та іншим законодавством України, по відношенню до прав і 

свобод осіб, засуджених до покарань, пов'язаних з позбавленням волі. 

Відповідальність засуджених за невиконання покладених на них обов'язків та 

невиконання законних вимог адміністрації установ і органів виконання покарання. 

Кримінальна, цивільно-правова, матеріальна та дисциплінарна відповідальність засуджених. 

Судимість та її вплив на правове становище осіб, які відбули кримінальні покарання. 
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Тема № 4. Органи та установи, які виконують покарання, їх функції та завдання 
Принципи діяльності, структура, компетенція та підпорядкованість органів і установ 

виконання покарань. Характеристика кримінально-виконавчої системи України. Поняття 

та загальна характеристика органів та установ виконання покарань. Види органів та установ 

виконання покарань. 

Поняття органів виконання покарань, їх основне соціальне призначення, завдання і 

місце в системі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю. Органи виконання покарання: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації (правове становище, структура та основні завдання); 

територіальні органи управління; уповноважені органи з питань пробації.  

Установи виконання покарання: арештні дома; кримінально-виконавчі установи 

відкритого типу (виправні центри) та закритого типу (виправні колонії), виховні колонії, 

слідчі ізолятори у випадках, передбачених кримінально-виконавчим законодавством. 

Виправні колонії, їх види, основне призначення і правове становище. Колонії 

мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки та категорії осіб, що містяться в 

них. Слідчі ізолятори, як вид виправної установи. 

Державна виконавча служба, військові частини, гауптвахти та дисциплінарний 

батальйон. 

Взаємодія установ і органів виконання покарань з органами, які ведуть 

розслідування, судами, слідчими ізоляторами, прокуратурою, органами Служби безпеки 

України, підрозділами Національної поліції та іншими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 

Значення і поняття контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань. 

Види і зміст контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань. 

 

Тема № 5. Порядок та умови виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням 

волі 

Види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, їх загальна характеристика. 

Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу. Відстрочка і розстрочка сплати 

штрафу. Заміна штрафу при неможливості його сплати і наслідки у випадку злісного 

ухилення від його сплати. 

Характеристика покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Порядок та умови виконання цього покарання. Обов'язки 

уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання даного виду покарання. 

Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за 

місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певними видами діяльності. Обов'язки органів, які мають право анулювати 

дозвіл на заняття певними видами діяльності. Обов'язки засуджених до покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності. 

Наслідки ухилення від відбування даного виду покарання. 

Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді громадських робіт. 

Умови відбування покарання у виді громадських робіт. Обов’язки і заборони, встановлені 

для засуджених до громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді громадських 

робіт. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним 

органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт.  

Відповідальність засуджених до громадських робіт за порушення порядку і умов 

відбування покарання. 

Сутність кримінального покарання у виді виправних робіт. Порядок та умови 

відбування виправних робіт. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. 

Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за 

місцем відбування занудженими покарання у виді виправних робіт. Порядок провадження 
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відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт. Заходи заохочення та стягнення, 

що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт. Відповідальність за 

порушення порядку та умов відбування покарання.  

Сутність обмеження волі і його соціально-правове призначення. Установа, яка 

виконує обмеження волі, її завдання, функції, правова основа діяльності. Місця відбування 

обмеження волі, підстави та порядок направлення, засуджених для відбування покарання. 

Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. 

Порядок виконання та відбування покарання у виді обмеження волі.  

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення 

засуджених до обмеження волі. Обов'язки адміністрації виправного центру. Обов'язки 

власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ними органу за місцем 

роботи засуджених до обмеження волі. Медичне обслуговування засуджених до 

обмеження волі. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. 

Залучення засуджених до праці і умови праці. Соціально-виховна робота із засудженими 

до обмеження волі. Участь засуджених до обмеження волі у самодіяльних організаціях. 

Застосування заходів заохочення і стягнення та порядок їх застосування. Посадові особи, 

які застосовують заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень. Відповідальність за 

порушення порядку та умов відбування обмеження волі, а також за злісне ухилення від 

відбування обмеження волі. 

Види кримінальних покарань, які застосовуються тільки як додаткові і їх загальна 

характеристика. Підстави виконання цих покарань. 

Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Правові 

наслідки позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу. 

Порядок виконання вироку суду про конфіскацію майна. Майно, яке підлягає 

конфіскації. Органи, що виконують покарання у вигляді конфіскації майна. 

Відповідальність за приховування, привласнення або розтрату майна, що підлягає 

конфіскації.  

Тема № 6. Правове регулювання та порядок виконання покарань, що пов’язані з 

проходженням військової служби 
Покарання, які застосовуються до засуджених військовослужбовців у загальній 

системі кримінальних покарань, їх коротка характеристика.  

Правове регулювання виконання (відбування) покарання засудженими 

військовослужбовцями. Правове регулювання порядку та умов виконання (відбування) 

службових обмежень для військовослужбовців. Звільнення від покарання у виді 

службових обмежень для військовослужбовців або заміна його засудженому 

військовослужбовцю, який звільняється з військової служби.  

Особливості виконання покарання у виді арешту щодо засуджених 

військовослужбовців. Місця відбування арешту, особливості правового становища 

засуджених військовослужбовців при відбуванні арешту на гауптвахтах. Роздільне 

тримання засуджених військовослужбовців. 

Правове регулювання виконання (відбування) покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Застосування основних засобів 

виправлення засуджених, а також інших засобів, обумовлених проходженням військової 

служби. Основні завдання, зміст та засоби забезпечення режиму в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців. Матеріально-побутове та медичне забезпечення 

засуджених військовослужбовців. 

Правове становище засуджених військовослужбовців. Правовий статус  осіб, що 

містяться в дисциплінарній військовій частині. 
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Зміни умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. Застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених 

військовослужбовців. Особливості режиму та праці засуджених. Виховна робота із 

засудженими військовослужбовцями.  

Тема № 7. Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення волі 

Характеристика та виконання покарання у виді позбавлення волі.  

Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі.  

Діяльність центральної, міжрегіональної комісії та комісії слідчого ізолятора з питань 

визначення особам, засудженим до позбавлення волі, виду колонії, порядок направлення 

для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, та їх переведення. 

Поняття, види та критерії класифікації засуджених до позбавлення волі. Визначення 

засудженому до позбавлення волі виду колонії. Порядок направлення засуджених до 

позбавлення волі для відбування покарання та їх переміщення. Переміщення засуджених 

до позбавлення волі. Залишення у слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію 

максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування. Тимчасове 

залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, 

виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. 

Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних та виховних колоній. 

Роздільне тримання засуджених у виправних та виховних колоніях. Відбування 

засудженим всього строку покарання у одній виправній чи виховній колонії. Структурні 

дільниці виправних та виховних колоній. Тримання засуджених до позбавлення волі в 

дільниці карантину, діагностики та розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; 

соціальної адаптації; соціальної реабілітації. Зміна умов тримання засуджених до 

позбавлення волі. Переведення засуджених до позбавлення волі.  

Поняття, зміст та основні вимоги режиму у колоніях. Система нормативних актів, що 

регулюють режим. 

Способи забезпечення та функції режиму відбування покарання у виправних 

установах (каральна, виховна, профілактична (контрольна) і забезпечення).  

Система засобів забезпечення режиму відбування покарання. Організація і порядок 

здійснення нагляду за засудженими у виправних установах. Технічні засоби нагляду і 

контролю. Оперативно-розшукова діяльність у виправних установах. Режим особливих 

умов у виправних установах. Заходи безпеки і підстави їх застосування. 

Правове регулювання комунального, матеріально-побутового і медіко-санітарного 

забезпечення засуджених. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі. Придбання 

засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби. 

Придбання засудженими до позбавлення волі літератури та письмового приладдя. 

Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. 

Телефонні розмови, користування мережею Інтернет. Короткочасні виїзди за межі 

виправних і виховних колоній. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок 

(передач) та бандеролей. Листування засуджених до позбавлення волі. Одержання та 

відправлення засудженими грошових переказів. Виконання примусового лікування. 

Правове регулювання і принципи організації праці засуджених. Умови та оплата 

праці засуджених до позбавлення волі. Відрахування із заробітку або іншого доходу 

засуджених до позбавлення волі. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

Соціально-виховна робота: основні напрями, форми і методи. Правове регулювання і 

порядок застосування заходів заохочення і стягнення. Злісний порушник установленого 

порядку відбування покарання. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і 

стягнення, та обсяг їх повноважень. Підстави та розмір матеріальної відповідальності 

засуджених до позбавлення волі. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних 

засудженими до позбавлення волі. 
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Правове регулювання освітнього процесу в умовах виправної установи. Порядок 

загальної освіти та професійної підготовки засуджених до позбавлення волі.  

Громадський вплив як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Участь 

громадськості у діяльності установ виконання покарань. Самодіяльні організації засуджених 

до позбавлення волі. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. Організація 

душпастирської опіки засуджених. Вільний час засуджених до позбавлення волі. 

Тема № 8. Порядок та умови виконання покарань у виді довічного позбавлення 

волі та арешту 
Арешт як вид кримінального покарання. Правове становище засуджених до арешту.  

Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. Праця засуджених до арешту. 

Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту. 

Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту. 

Характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі. Сутність довічного 

позбавлення волі та його соціально-правове призначення.  

 Умови тримання у колоніях максимального рівня безпеки. Порядок і умови 

виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Місця відбування покарання у 

виді довічного позбавлення волі для жінок. Особливості правового становища засуджених, 

що відбувають довічне позбавлення волі.  

 Матеріально-побутове і медичне забезпечення засуджених до довічного 

позбавлення волі. Умови праці засуджених до довічного позбавлення волі. Особливості 

організації загальноосвітнього навчання засуджених до довічного позбавлення волі. 

Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до довічного 

позбавлення волі.  

Особливості порядку виконання і відбування покарання у виді довічного позбавлення 

волі для жінок. 

Мета соціально-виховної роботи із засудженими до довічного позбавлення волі та її 

відмінність від соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі на певний 

строк. Зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі та їх порядок. 

Тема № 9. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 

Особливий статус жінки в умовах позбавлення волі. Пільгові умови під час 

відбування покарання у виді позбавлення волі жінками.  

Порядок та особливості умов відбування покарання засудженими вагітними жінками, 

матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років. Будинки 

дитини – структурні підрозділи виправних колоній.  

Особливості застосування щодо жінок засобів виправлення та ресоціалізації. 

Організація праці засуджених жінок.  

Правове регулювання, організація та умови проживання жінок засуджених до 

позбавлення волі, за межами виправної колонії. 

Правове регулювання виконання покарання у виховних колоніях та особливості умов 

його відбування. 

Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених, які відбувають 

покарання у виховних колоніях та порядок їх застосування.Посадові особи, які 

застосовують заходи заохочення та стягнення, обсяг їх повноважень. 

Особливості застосування до засуджених, які утримуються у виховних колоніях, 

суспільно корисної праці, загальноосвітнього і професійного навчання, виховної роботи.  

Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній. Піклувальні ради та 

батьківські комітети у виховних колоніях, їх значення у виправленні і ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх. Організація і діяльність піклувальних рад і батьківських 

комітетів. 
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Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку. 

Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії. 

Тема № 10. Звільнення від відбування покарання 

Загальні положення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання. 

Види звільнення засуджених від відбування покарання.  

Поняття та соціально-правове значення звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. Особливості правового статусу осіб звільнених від відбування покарання 

з випробуванням. 

Припинення відбування покарання і порядок звільнення засуджених. Час звільнення. 

Документи, що оформляються при звільненні. 

Порядок дострокового звільнення від відбування покарання. Звільнення на підставі 

Закону «Про амністію» та Акта про помилування. Види амністії.  

Підстави та порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та 

заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Порядок звільнення на підставі 

хвороби.  

Відстрочка або звільнення від відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які 

мають дітей у віці до 3 років.  

Особливості правового статусу осіб, які відбули покарання.  

Соціально-правова та психологічна підготовка осіб, звільнених від відбування 

покарання.  

Обов'язки уповноваженого органу з питань пробації та адміністрації установ 

виконання покарань щодо сприяння у трудовому і побутовому влаштуванні особам 

звільненим від покарання. Надання допомоги засудженим, які звільняються з місць 

відбування покарання.  

Взаємодія виправних установ з органами поліції та соціального захисту при 

звільненні засуджених. Фактори, що ускладнюють адаптацію звільнених з місць 

позбавлення волі. Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання, і її превентивне 

значення. 

Тема № 11. Нагляд та здійснення контролю за особами, звільненими від 

відбування покарання 

Адміністративний нагляд: поняття та порядок виконання. Правова природа та 

підстави встановлення адміністративного нагляду в місцях позбавлення волі.  

Обов’язки та додаткові обмеження, покладені на осіб, за якими встановлений 

адміністративний нагляд. Відповідальність за порушення правил адміністративного 

нагляду.  

Підстави припинення адміністративного нагляду. 

Правові підстави і порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Порядок здійснення нагляду 

за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Обчислення 

іспитового строку.  

Обов’язки та відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням.  

Підстави для припинення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання. 

Тема № 12. Порядок та умови виконання покарань в зарубіжних країнах 
Поняття про пенітенціарні системи та їх розвиток в зарубіжних державах.  

Сучасні виправні системи зарубіжних держав. Пенсильванська і оборнська системи 

та їх сучасний стан. 

Концепція ресоціалізації засуджених в процесі виконання покарання і концепція 

відплати і залякування засуджених.  
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Соціальний зміст і призначення інституту пробації. Особливості виконання 

покарань у країнах з розвиненою економікою: США, Великобританія, Франція, 

Німеччина. 

Особливості виконання покарань у республіках колишнього СРСР: Росія, Молдова, 

Латвія, Киргистан, Азербайджан, Вірменія. 

Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань. 

Роль сучасних Міжнародних Конгресів ООН у попередженні злочинності та 

поводженні з правопорушниками в організації сучасної пенітенціарної діяльності та 

забезпеченні її правовим регулюванням. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Розліл «Кримінальне право» 

Загальна частина: 

1. Поняття та система кримінального права. 

2. Завдання, функції кримінального права. 

3. Принципи кримінального права. 

4. Принцип винної відповідальності. 

5. Кримінальне право та інші галузі права. 

6. Наука кримінального права. 

7. Поняття та підстави кримінальної відповідальності. 

8. Поняття та структура закону про кримінальну відповідальність. 

9. Поняття та види тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 

10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

12. Правові наслідки засудження особи за межами України. 

13. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. 

14. Класифікація кримінального правопорушення. 

15. Поняття складу кримінального правопорушення, його ознаки та елементи. 

16. Види складу кримінального правопорушення. 

17. Формальний та матеріальний склад кримінального правопорушення. 

18. Поняття та види об’єкта кримінального правопорушення. 

19. Об’єкт та предмет кримінального правопорушення. Їх взаємозв’язок та 

відмінність. 

20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

21. Умови кримінальної відповідальності за кримінально протиправну бездіяльність. 

22. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків. 

23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві. 

24. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення кримінального 

правопорушення. 

25. Поняття та види суб’єктів кримінального правопорушення. 

26. Поняття спеціального суб’єкту кримінального правопорушення. 

27. Поняття загального суб’єкту кримінального правопорушення. 

28. Поняття та критерії осудності. 

29. Поняття неосудності та її критерії. 

30. Поняття та критерії обмеженої осудності. 

31. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

32. Поняття та форми вини. 

33. Умисел та його види. 

34. Необережність та її види. 

35. Поняття змішаної форми вини. 

36. Кримінально протиправна самовпевненість, її відмінність від непрямого умислу. 
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37. Мотив та мета кримінального правопорушення. 

38. Поняття та види помилки в кримінальному праві. 

39. Відмінність кримінально правова недбалості від казусу. Значення цього питання в 

кримінальному праві. 

40. Поняття та види стадій кримінального правопорушення. 

41. Поняття та види готування до кримінального правопорушення. 

42. Поняття та види замаху на кримінальне правопорушення. 

43. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення кримінального 

правопорушення. 

44. Відмінність добровільної відмови від кримінального правопорушення від 

діяльного каяття. 

45. Поняття та ознаки співучасті. 

46. Види співучасників. 

47. Форми співучасті. 

48. Особливості відповідальності організатора та учасника злочинної організації. 

Ексцес виконавця та його види. 

49. Особливості відповідальності співучасників у разі добровільної відмови від 

вчинення кримінального правопорушення. 

50. Поняття та види причетності до кримінального правопорушення. 

51. Види одиничних кримінальних правопорушень. 

52. Поняття триваючого кримінального правопорушення. 

53. Поняття продовжуваного кримінального правопорушення. 

54. Поняття та види повторності кримінальних правопорушень. 

55. Види сукупності кримінальних правопорушень. 

56. Рецидив кримінального правопорушення. 

57. Види обставин, що виключають кримінально протиправного діяння. 

58. Ознаки необхідної оборони. 

59. Поняття перевищення меж необхідної оборони, затримання особи, яка вчинила 

кримінального правопорушення. 

60. Ознаки крайньої необхідності. 

61. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду вчинену під 

впливом фізичного або психічного примусу. 

62. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди під час 

виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної 

діяльності організованої групи або злочинної організації. 

63. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

64. Відмінності загальних видів від спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки. 

66. Поняття та ознаки покарання. 

67. Мета покарання. 

68. Система покарання. 

69. Характеристика основних видів покарання. 

70. Характеристика додаткових видів покарання. 

71. Характеристика покарань, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові. 

72. Обмеження волі: умови та порядок призначення. 

73. Виправні роботи: умови та порядок призначення. 

74. Позбавлення волі: умови та порядок призначення. 

75. Загальні засади призначення покарання. 

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

78. Правила призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

79. Правила призначення покарання за сукупністю вироків. 

80. Види звільнення від покарання та його відбування. 

81. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

82. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років. 

83. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

84. Амністія. 

85. Помилування. 

86. Поняття судимості. 

87. Погашення та зняття судимості. 

88. Поняття та види примусових заходів медичного характеру. 

89. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

90. Види та умови застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного 

характеру. 

91. Система покарань, яка застосовується до неповнолітніх. 

92. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

93. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання. 

Особлива частина: 

94. Поняття та система Особливої частини кримінального права, її взаємодія із 

Загальною частиною кримінального права. 

95. Поняття та види кваліфікації кримінального правопорушення. Значення цих 

питань для правозастосовчої діяльності працівників правоохоронних органів. 

96. Поняття конкуренції кримінально-правових норм. 

97. Правила кваліфікації кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-

правових норм. 

98. Кваліфікація незакінчених кримінальних правопорушень та кримінальних 

правопорушень, які скоєні у співучасті. 

99. Поняття та система кримінальних правопорушень проти основ національної 

безпеки України. 

100. Відміність державної зради від шпигунства. 

101. Диверсія. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

102. Поняття та види умисного вбивства, їх характеристика. 

103. Відмінність умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного ушкодження що 

спричинило смерть потерпілого. 

104. Вбивство через необережність. Відмінність цього кримінального 

правопорушення від казусу. 

105. Погроза вбивством. Відмінність цього кримінального правопорушення від 

виявлення умислу та від готування і замаху на вбивство. 

106. Система кримінальних правопорушень проти здоров’я особи. 

107. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження. 

108. Умисне середньої тяжкості та легке тілесне ушкодження. Відмежування цих 

кримінальних правопорушень. 

109. Побої, мордування та катування. Їх відмінність від спричинення особі тілесних 

ушкоджень. 

110. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, що знаходиться у 

небезпечному для життя стані. 

111. Незаконне позбавлення волі, викрадення людини та захоплення заручників. 

Відмінність цих кримінальних правопорушень. 
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112. Поняття та види статевих кримінальних правопорушень. Їх відмінність від 

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

113. Поняття зґвалтування. 

114. Сексуальне насильство. 

115. Розбещення неповнолітніх. Відмінність цього кримінального правопорушення 

від інших статевих кримінальних правопорушень. 

116. Зараження венеричною хворобою вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби. 

117. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

118. Поняття та система кримінальних правопорушень проти власності. 

119. Крадіжка та її відмінність від привласнення майна. 

120. Шахрайство та його відмінність від цивільно-правового делікту та від 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

121. Грабіж, розбій, вимагання. Поняття та відмінність цих складів. 

122. Умисне та необережне знищення або пошкодження майна. 

123. Привласнення розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим 

становищем. 

124. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від заволодіння 

майном шляхом зловживання службовим становищем. 

125. Кримінальна відповідальність за придбання або збут майна за відомо здобутого 

кримінально протиправним шляхом. 

126. Поняття та система кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності. 

127. Фіктивне підприємництво. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

128. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів. 

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

кримінального правопорушення. 

130. Контрабанда та її види. 

131. Поняття та система кримінальних правопорушень проти довкілля. 

132. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. 

133. Створення злочинної організації. 

134. Бандитизм. Особливості кваліфікації цього кримінального правопорушення. 

135. Ознаки банди. Значення цього питання для кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

136. Поняття терористичного акту. 

137. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю бойовими припасами та 

вибуховими речовинами. 

138. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

139. Викрадення привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем. 

140. Поняття та загальна характеристика транспортних кримінальних 

правопорушень. 

141. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного та 

повітряного транспорту. 
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142. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Аналіз складу кримінальних 

правопорушень. 

143. Розголошення державної таємниці та втрата документів, що містять державну 

таємницю. 

144. Відмінність незаконного перетинання державного кордону України від 

порушення правил міжнародних польотів. 

145. Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону військовослужбовця. 

146. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадського порядку 

та моральності. 

147. Хуліганство та його види. Особливості кваліфікації цього кримінального 

правопорушення. 

148. Відмінність хуліганства від кримінальних правопорушень проти здоров’я особи. 

149. Поняття масових заворушень та відмінність цього кримінального 

правопорушення від організації та активної участі у групових діях, які порушують 

громадський порядок. 

150. Наруга над могилою. Відмінність цього кримінального правопорушення від 

хуліганства та кримінальних правопорушень проти власності. 

151. Втягнення неповнолітніх у кримінально протиправну діяльність. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

152. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

153. Незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

154. Поняття та система кримінальних правопорушень проти правосуддя. 

155. Завідомо незаконний арешт, затримання та привід, їх відмінність від 

притягнення за відомо невинного до кримінальної відповідальності. 

156. Примушування до давання показань та його відмінність від перевищення влади. 

157. Приховування кримінального правопорушення. Умови звільнення від 

відповідальності за ці кримінальні правопорушення. 

158. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення. 

159. Порушення правил адміністративного нагляду. 

160. Поняття службового кримінального правопорушення та службової особи. 

161. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від службової 

недбалості. 

162. Кримінальна відповідальність за втечу з місць позбавлення волі або з-під ватри. 

163. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових 

повноважень. 

164. Службове підроблення, його відмінність від підробки документів. 

165. Поняття та загальна характеристика військових кримінальних правопорушень. 

166. Поняття та система кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку. 

167. Кримінальна відповідальність за піратство. Специфічні ознаки цього 

кримінального правопорушення. 

168. Застосування зброї масового знищення. Аналіз складу кримінального 

правопорушення. 

Розліл «Кримінологія» 

1. Поняття та предмет кримінології. 

2. Завдання та функції кримінології. 

3. Методологія і методи кримінології. 

4. Система курсу кримінології як науки і навчальної дисципліни. 
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5. Місце кримінології в системі наук, її співвідношення з суспільними та правовими 

галузями знань. 

6. Теоретичне і практичне значення кримінології, використання кримінологічних 

знань у практичній. 

7. Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи кримінології. 

8. Класичний напрямок кримінології, його основні ідеї і течії. 

9. Антропологічний напрямок кримінології, його основні ідеї і течії. 

10. Соціологічний напрямок у кримінології, його основні ідеї і течії. 

11. Історія розвитку кримінологічної науки в Україні. 

12. Сучасний стан кримінологічної науки в Україні. 

13. Поняття злочинності та її ознаки. 

14. Кількісні показники злочинності. 

15. Якісні показники злочинності. 

16. Латентна злочинність, її види та засоби виявлення. 

17. Загальне поняття кримінологічної детермінації. 

18. Причини злочинності та їх класифікація. 

19. Умови злочинності та їх класифікація. 

20. Види криміногенних детермінант. 

21. Загальні чинники злочинності в Україні. 

22. Поняття та ознаки особи злочинця. 

23. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 

24. Кримінально-правові ознаки особи злочинця. 

25. Соціальні ролі і статус особи злочинця. 

26. Морально-психологічні характеристики особи злочинця. 

27. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. 

28. Класифікація злочинців. 

29. Типологія злочинців. 

30. Поняття причин та умов конкретних кримінальних правопорушень. 

31. Механізм злочинної поведінки. 

32. Конкретна життєва ситуація та її роль у злочинній поведінці. 

33. Поняття, предмет та функції віктимології. 

34. Поняття жертви кримінального правопорушення та її відмінність від потерпілої 

особи. 

35. Класифікація потерпілих та її значення для профілактики кримінальних 

правопорушень. 

36. Характеристика зв’язку “злочинець-потерпілий”. 

37. Поняття віктимності та її види. 

38. Механізм суїцидальної поведінки. 

39. Організація та етапи кримінологічного дослідження. 

40. Методика кримінологічних досліджень. 

41. Поняття кримінологічного прогнозування, його завдання, види і методи. 

42. Поняття, мета, завдання і значення планування заходів протидії злочинності. 

43. Види і методи кримінологічного планування. 

44. Поняття та принципи попередження злочинності. 

45. Класифікація заходів попередження злочинності. 

46. Загально-соціальне попередження злочинності. 

47. Спеціально-кримінологічне попередження злочинності. 

48. Індивідуальне попередження злочинності. 

49. Віктимологічний аспект попередження злочинності. 

50. Об’єкт попередження злочинності. 

51. Суб’єкти попередження злочинності. 
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52. Поняття координації попередження злочинності, її види, засоби забезпечення, 

суб’єкти. 

53. Організація попередження кримінальних правопорушень органами Національної 

поліції. 

54. Поняття Особливої частини кримінології, її значення і завдання. 

55. Причини і умови організованої злочинності. 

56. Попередження організованої злочинності. 

57. Причини і умови корупційної злочинності. 

58. Попередження корупційної злочинності. 

59. Причини і умови професійної злочинності. 

60. Попередження професійної злочинності. 

61. Причини і умови рецидивної злочинності. 

62. Попередження рецидивної злочинності. 

63. Причини і умови агресивної злочинності. 

64. Попередження агресивної злочинності. 

65. Криміногенні чинники, які детермінують злочинність неповнолітніх. 

66. Попередження злочинності неповнолітніх. 

67. Детермінанти корисливої злочинності. 

68. Попередження корисливої злочинності. 

69. Причини і умови економічної злочинності. 

70. Попередження економічної злочинності. 

71. Криміногенні чинники, які детермінують жіночу злочинність. 

72. Попередження жіночої злочинності. 

73. Особливості попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі 

злочинністю. 

74. Кримінологічне значення попередження пияцтва. 

75. Кримінологічна характеристика і попередження наркотизму. 

 

Розліл «Кримально-виконавче право» 

1. Поняття кримінально-виконавчої політики. 

2.Кримінально-виконавче право. Поняття і співвідношення з кримінально-

виконавчою політикою. 

3. Предмет та методи кримінально-виконавчого права. 

4. Зміст та особливості кримінально-виконавчих правовідносин. 

5. Система кримінально-виконавчого законодавства, структура закону. 

6. Принципи кримінально-виконавчого законодавства. 

7. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі і часі. 

8. Наука кримінально-виконавчого права і її предмет. 

9. Співвідношення кримінально-виконавчого права з іншими галузями права. 

10. Норми та джерела кримінально-виконавчого права. 

11. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 

12. Порядок і умови виконання покарання в виді штрафу. 

13. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна. 

14. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.  

15. Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт. 

16. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт. 

17. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. 

18. Порядок і умови виконання покарання у виді службового обмеження для 

військовослужбовців. 
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19. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців. 

20. Поняття та зміст правового статусу засуджених.  

21. Правове положення засудженого до позбавлення волі. 

22. Основні права і обов’язки засудженого до позбавлення волі. 

23. Спеціальні права і обов’язки засуджених до позбавлення волі. 

24. Форма відповідальності, яка наступає за невиконання спеціальних обов’язків 

засуджених до позбавлення волі. 

25. Правовий статус засуджених іноземців та осіб без громадянства. 

26. Поняття та загальна характеристика органів та установ виконання покарання. 

27. Види органів та установ виконання покарання. 

28. Основні завдання Державної кримінально-виконавчої служби України. 

29. Структура Державної кримінально-виконавчої служби України. 

30. Кримінально-виконавчі установи відкритого і закритого типу. 

31. Виправна колонія : поняття, структура, завдання. 

32. Критерії оцінки ефективності діяльності кримінально-виконавчих установ  

закритого типу. 

33. Позбавлення волі , як вид покарання: поняття, зміст, мета. 

34. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі. 

35. Структурні дільниці виправних та виховних колоній. 

36. Матеріально-побутове, медико-санітарне забезпечення засуджених до 

позбавлення волі. 

37. Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі та її види. 

38. Значення класифікації засуджених для організації процесу виконання покарання. 

39. Класифікація засуджених, яка має правові наслідки. 

40. Класифікація засуджених, яка має педагогічні цілі. 

41. Порядок прийняття засуджених до виправних колоній. 

42. Поняття та правове регулювання режиму у колоніях. 

43. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими 

особами, правила поводження.  

44. Порядок реалізації права засуджених на телефонні розмови, користування 

мережею Інтернет. 

45. Порядок отримання засудженими посилок (передач) та бандеролей.   

46. Особливості листування осіб позбавлених волі. 

47. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. 

48. Способи забезпечення режиму у виправних колоніях. 

49. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до осіб, позбавлених волі. 

50. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці. 

Умови праці засуджених. 

51. Правове регулювання виховної роботи з засудженими до позбавлення волі і її 

форми. 

52. Правове регулювання загальноосвітнього та професійно - технічного навчання  

осіб, позбавлених волі. 

53. Загально-правові основи виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. 

54. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

55. Особливості соціально-психологічної роботи з засудженими до позбавлення волі. 

56. Особливості застосування кримінальних покарань до неповнолітніх. 

57. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі 

стосовно неповнолітніх засуджених. 

58. Особливості відбування покарання у виховних колоніях. 
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59. Правовий статус засуджених неповнолітніх. 

60. Особливості застосування до неповнолітніх засобів виправлення та ресоціалізації. 

62. Особливості застосування кримінальних покарань стосовно засуджених жінок. 

63. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі вагітними жінками та  

жінками, які мають при собі дітей віком до трьох років. 

64. Особливості застосування засобів виправлення та ресоціалізації до жінок, 

засуджених до позбавлення волі. 

65. Міжнародно-правові документи, стандарти у сфері виконання покарання, 

поводження із засудженими. 

66. Міжнародні універсальні спеціалізовані акти, щодо поводження із засудженими. 

67. Міжнародні регіональні спеціалізовані акти, щодо поводження із засудженими. 

68. Загальна характеристика Конвенції проти катувань. 

69. Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими. 

70. Основні напрямки реформування кримінально-виконавчої системи в Україні 

відповідно до міжнародних стандартів. 

71. Підстави звільнення від відбування покарання по законодавству України. 

72. Звільнення у зв'язку із закінченням терміну покарання, визначеного вироком суду. 

73. Звільнення на підставі Закону України “Про амністію”. 

74. Звільнення  на підставі Акту Президента України “Про помилування”.  

75. Звільнення від відбуття покарання засуджених, що захворіли тяжкою хронічною 

хворобою  

76. Умовно – дострокове звільнення  

77. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким. 

78. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років. 

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

віком до трьох років. 

81. Підготовча робота та порядок звільнення від відбування покарання. 

82. Контроль та нагляд за поведінкою осіб, які звільнені умовно-достроково та 

звільнені від відбування покарання із випробуванням.  

83. Надання допомоги засудженим у трудовому та побутовому влаштуванні. 

84. Правові основи адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі. 

85. Особливості виконання покарань у країнах з розвиненою економікою. 
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%2C%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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РОЗДІЛ 6. «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 
 

Інформаційний обсяг 

Тема 1. Поняття, сутність та завдання кримінального процесу.  

Поняття кримінального процесу, його завдання, значення. Кримінально - 

процесуальна форма. Кримінально - процесуальні функції, їх види. Стадії кримінального 

процесу. Кримінально - процесуальна норма, її види.  Джерела кримінально-

процесуального права. Чинність кримінально - процесуального закону у просторі, часі і 

щодо осіб. Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права і суміжними 

науками. 

Тема 2. Засади кримінального провадження.      

Характеристика засад кримінального провадження. Верховенство права. Законність. 

Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. 

Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. 

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. Доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень. 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. Публічність. Диспозитивність. 

Гласність і відкритість судового провадження та  його повне фіксування технічними 

засобами. Розумні строки . Мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Міжнародні стандарти, стосуються засад кримінального провадження.  

Тема 3. Суб’єкти  кримінального провадження. 
 Поняття суб’єктів кримінального провадження. Сторони кримінального 

провадження. Учасники кримінального провадження. учасники судового провадження. 

Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні. Сторона обвинувачення. Прокурор. Орган 

досудового розслідування. Оперативні підрозділи. Суб’єкти, що мають у справі власний 

законний інтерес. Підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Потерпілий. Права 

потерпілого. Обов'язки потерпілого. Суб’єкти, що представляють інтереси інших осіб. 

Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Обов'язки захисника. 

Залучення захисника. Загальновизнаний підхід практики ЄСПЛ на право обвинуваченого 

на захист. Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач. 

Цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. 

Законний представник цивільного позивача. Свідок. Перекладач. Експерт. Спеціаліст. 

Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Позиція ЄСПЛ щодо відмови в 

доступі до допомоги адвоката особі, що трималася під вартою в поліції, яка 

використовувала своє право зберігати мовчання. 

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі. 
Поняття і значення доказів. Допустимість і належність доказів. Кримінально-

процесуальне доказування, його етапи. Виявлення і процесуальне закріплення доказів. 

Фіксація доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Предмет, межі доказування. 

Обставини, що  підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Суб’єкти 

доказування. Поняття і види кримінально-процесуальних джерел доказів. Показання. 

Висновок експерта. Речові докази. Поняття і види речових доказів. Порядок і строки 

зберігання речових доказів. Вирішення долі речових доказів. Документи як джерела 

доказів.   Рішення ЄСПЛ, що мають значення для проведення експертиз та визнання їх 
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доказами у кримінальному судочинстві.  Ззагальні принципи ЄСПЛ щодо права 

обвинуваченого на особистий допит свідків, потерпілих та експертів.                                                                                                                                                                                                        

Тема 5. Фіксування кримінального провадження. 

Позиція ЄСПЛ  щодо вимог, які пред’являються до кримінально-процесуальних 

документів. Кримінально-процесуальні рішення. Рішення органів досудового 

розслідування, прокурора, суду. Класифікація кримінально-процесуальних актів. 

Характеристика кримінально-процесуальних актів. Постанова слідчого та прокурора. 

Ухвала, вирок як судові рішення. 

Кримінально процесуальні дії. Форми фіксування кримінально-процесуальних дій. 

Протокол досудового розслідування, його зміст та структура. Зауваження та доповнення 

до протоколу, порядок їх фіксування. Додатки до протоколу. Підготовка протоколу та 

додатка. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал 

судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Законність, 

обгрунтованість, мотивованість, логічність – обов’язкові ознаки кримінально-

процесуальних документів. 

Європейські стандарти визначення строків та їх дотримання у кримінальному процесі 

України. Процесуальні строки. Процесуальні витрати. Відшкодування (компенсація) 

шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.  

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття, види заходів забезпечення кримінального провадження і підстави їх 

застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Накладення 

грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 

Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове 

вилучення майна. Арешт майна.  

Види запобіжних заходів. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. 

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Особисте зобов'язання. 

Особиста порука. Домашній арешт. Застава. Тримання під вартою. Затримання особи. 

Порядок застосування запобіжних заходів. Порядок зміни та припинення запобіжних 

заходів. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Загальна позицію ЄСПЛ щодо 

обрання та застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Тема 7. Загальні положення досудового розслідування. 

Початок досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних 

проступків. Підслідність. Об'єднання і виділення досудового розслідування. Місце 

проведення досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Розгляд 

клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування.  

Загальні положення продовження строку досудового розслідування. Порядок 

продовження строку досудового розслідування. Задоволення клопотання про продовження 

строку досудового розслідування. Відмова у задоволенні клопотання про продовження 

строку досудового розслідування.  

Тема 8.  Слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. 
Поняття та загальні умови проведення слідчих (розшукових) дії. Вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) дій. Участь педагога, психолога або законного 

представника в слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої 

особи. Допит. Пред’явлення для впізнання. Проникнення до житла чи іншого володіння 

особи. Обшук. Огляд. Огляд трупа. Слідчий експеримент. Освідування особи. Проведення 

експертизи. Отримання зразків для експертизи. Позиція ЄСПЛ щодо надання 

обвинуваченому належної можливості допитати і піддати сумніву показання свідка проти 

нього, а також оскаржити достовірність доказів та заперечувати їх використання у 

кримінальному провадженні. 
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Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на 

кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за 

вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. Негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. Використання конфіденційного співробітництва. Загальна 

позиція ЄСПЛ щодо застосування правоохоронними органами спеціальних слідчих 

(агентурних) методів,  Позиція ЄСПЛ щодо визначення обставин, які не дають підстави 

для проведення негласних операцій правоохоронними органами. Дії правоохоронних 

органів, які  ЄСПЛ  визначає як способи підбурювання особи до вчинення злочину, з 

метою його подальшого викриття. 

Тема 9. Зупинення та закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Зупинення досудового розслідування. Підстави та порядок зупинення досудового 

розслідування. Розшук підозрюваного. Відновлення досудового розслідування. Форми 

закінчення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового 

розслідування. Закриття кримінального провадження. Звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. Відкриття 

матеріалів іншій стороні. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового 

розслідування. Підстави, види та порядок зупинення, відновлення та закриття 

кримінального провадження у національному законодавстві з урахуванням положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ .  

Рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які можуть бути оскаржені під 

час досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження. Оскарження 

недотримання розумних строків. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового 

розслідування. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.  

Тема 10. Судовий розгляд. 

Європейські стандарти дотримання права обвинуваченого на справедливий суд. 

Підготовче судове засідання. Строки призначення підготовчого судового провадження. 

Учасники підготовчого судового провадження. Прийняття рішень пов’язаних із 

підготовкою до судового розгляду. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в 

суді. Проведення експертизи за ухвалою суду. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Закінчення підготовчого провадження. Ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження. Застосування заходів безпеки. Підсудність. 

Поняття та види підсудності. Правила визначення підсудності. 

Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок судового 

розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. 

Безперервність судового розгляду. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. 

Розпорядок судового засідання. Право перебувати у залі судового засідання. Обов'язки 

присутніх у залі судового засідання. Заходи до порушників порядку судового засідання. 

Останнє слово обвинуваченого. Постановлення та проголошення судових рішень. Вихід 

суду для ухвалення вироку. Таємниця наради суддів. Питання, що вирішуються судом при 

ухваленні вироку.  

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 

рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. Види вироків. Зміст 
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вироку. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового 

рішення. Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи піклування про неповнолітніх, 

непрацездатних і збереження майна обвинуваченого. Виправлення описок і очевидних 

арифметичних помилок у судовому рішенні.  Проголошення судового рішення. Спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Позиція 

ЄСПЛ щодо обмеження доступу заявника до правничої допомоги, та чинників, що 

свідчать на користь визнання судового процесу справедливим. 

Тема 11. Особливі порядки кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, 

щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Повідомлення 

про підозру. Особливий порядок затримання і обрання запобіжного заходу. Інформування 

державних та інших органів чи службових осіб.  

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Допит неповнолітнього 

підозрюваного. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 

запобіжного заходу. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру. Порядок судового розгляду. Ухвали суду в 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру  

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних 

осіб. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусового заходу 

медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. Відновлення кримінального провадження. Оскарження 

ухвали суду.  

Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. Відновлення втрачених 

матеріалів кримінального провадження. Особливі порядки провадження в суді. Загальні 

положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Провадження у суді 

присяжних. Порядок наради і голосування в суді присяжних  

Тема 12. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Загальні засади міжнародного співробітництва. Законодавство, що регулює 

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Надання та отримання 

міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору.  

Уповноважений (центральний) орган України.. Запит про міжнародне співробітництво. 

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Розгляд запиту 

іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту. 

Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової 

допомоги. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

Направлення запиту про видачу (екстрадицію). Органи, які звертаються із запитами про 

видачу. Зміст та форма запиту про видачу. Тимчасовий арешт до надходження запиту про 

видачу. Передача до України особи, щодо якої прийняте рішення про видачу. Спрощений 

порядок видачі осіб з України. Розгляд судом запиту про видачу особи. Витрати, пов'язані 

з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі. Порядок і умови перейняття 

кримінального провадження від іноземних держав. Зміст та форма клопотання про 

передання  кримінального провадження іншій державі. Наслідки передання кримінального 

провадження компетентному органу іншої держави. Підстави і порядок виконання вироків 

судів іноземних держав. Виконання вироку суду іноземної держави. Умови передачі 

засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Порядок і строки вирішення 

питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в 
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іноземних державах. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної 

держави у відповідність із законодавством України. Організація виконання покарання 

щодо  переданої засудженої особи. Витрати, пов'язані з передачею засудженої особи. 

Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. Основні положення 

Висновку № 9 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного 

застосування міжнародного та європейського права.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. 

3. Історичні форми кримінального процесу. 

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-

правознавців. 

5. Поняття стадії кримінального процесу. 

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та 

особливості. 

7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. 

8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин. 

9. Кримінально-процесуальна форма. 

10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінально-процесуальної форми. 

11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 

12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. 

13. Джерела кримінального процесуального права України. 

14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 

15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  

16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. 

18. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури 

України для кримінального судочинства. 

19. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

20. Поняття та значення засад кримінального провадження. 

21. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. 

22.  Рівність перед законом і судом. 

23.  Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

24. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. 

25. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.  

26. Презумпція невинуватості.  

27. Забезпечення права на захист. 

28. Змагальність сторін.  

29. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

30. Гласність і відкритість судового розгляду. 

31. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному 

судочинстві. 

32. Сторони та інші учасники кримінального провадження. 

33. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. 

34. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

35. Функції та повноваження суду (судді). 
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36. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

37. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних 

стадіях кримінального процесу. 

38. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

39. Керівник органу досудового розслідування. 

40. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі. 

41. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. 

42. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 

43. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

44. Захисник і його процесуальне становище. 

45. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. 

46. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому 

процесуальному становищі. 

47. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

48. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.  

49. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

50. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 

51. Елементи кримінально-процесуального доказування. 

52. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. 

53. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. 

54. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. 

55. Поняття доказів, та їх класифікація. 

56. Поняття джерел доказів та їх види. 

57. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 

58. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

59. Належність, достовірність і допустимість доказів. 

60. Умови визнання доказів недопустимими. 

61. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі. 

62. Моральні засади доказування. 

63. Показання свідків і потерпілих.  

64. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. 

65. Документи, як джерела доказів.  

66. Висновок експерта і його доказове значення. 

67. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 

68. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 

69. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального 

провадження. 

70. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. 

71. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. 

72. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним 

правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  

73. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. 

74. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. 

75. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. 

76. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. 

77. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

78. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

79. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

80. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. 



 

120 

 

81. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

82. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. 

83. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

84. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. 

85. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його 

розгляд. 

86. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

87. Особисте зобов’язання. 

88. Особиста порука. 

89. Домашній арешт. 

90. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

91. Застосування електронних засобів контролю. 

92. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок 

тримання особи під вартою. 

93. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. 

94. Затримання з метою приводу. 

95. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

96. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

97. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

98. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 

99. Етапи досудового розслідування. 

100. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

101. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

102. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

103. Підслідність та її види. 

104. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

105. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

106. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

107. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

108. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

109. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.  

110. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування. 

111. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за 

законністю в діяльності органів розслідування. 

112. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

113. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 

114. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. 

115. Допит та його процесуальне оформлення. 

116. Пред’явлення для впізнання та його види. 

117. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  

118. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 

119. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. 

120. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 

121. Слідчий експеримент. 

122. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів 

освідування. 

123. Експертиза та підстави її проведення. 

124. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. 
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125. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

126. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в 

інших цілях.  

127. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

128. Випадки повідомлення про підозру.  

129. Складання повідомлення про підозру. 

130. Порядок повідомлення про підозру.  

131. Вручення письмового повідомлення про підозру. 

132. Зміна повідомлення про підозру. 

133. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

134. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 

розслідування. 

135. Форми закінчення досудового розслідування. 

136. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 

137. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

138. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.  

139. Додатки до обвинувального акту. 

140. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру та його зміст.  

141. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування. 

142. Право на оскарження.  

143. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування.  

144. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.     

145. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. 

146. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 

147. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.  

148. Сутність і значення стадії судового розгляду. 

149. Загальні положення судового розгляду.  

150. Межі судового розгляду.  

151. Етапи судового розгляду, їх зміст.  

152. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

153. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

154. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному 

порядку. 

155. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку.  

156. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

157. Суть і завдання касаційного провадження. 

158. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

159. Порядок і строки касаційного оскарження. 

160. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

161. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 

162. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість. 

163. Європейські стандарти дотримання права обвинуваченого на справедливий суд. 

164. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 
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165. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

166. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. 

167. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

168. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

169. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. 

170. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

171. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на 

території України. 

172. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

173. Екстрадиційний арешт. 

174. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 

175. Кримінальне провадження на підставі угод. 

176. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

177. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

178. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

179. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру. 

180. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

181. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 
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РОЗДІЛ 7. «КРИМІНАЛІСТИКА» 
 

Інформаційний обсяг 

Тема 1. Предмет, система та завдання криміналістики  

Історія виникнення та становлення криміналістики як науки, що допомагає у 

практиці розслідування кримінальних правопорушень. Сучасний стан та перспективи 

розвитку криміналістики в Україні. Поняття, об’єкт та предмет вивчення науки 

криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. 

Основні принципи та закони розвитку криміналістики. Система науки криміналістики: 

теоретичні основи криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика та 

криміналістична методика. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації. 

Загальні, спеціальні та конкретні завдання криміналістики на сучасному етапі. Значення 

криміналістичних знань для встановлення механізму вчинення кримінального 

правопорушення, збирання, дослідження та використання доказової інформації. 

Криміналістика в системі наукових знань, її зв’язок із юридичними та іншими науками.  

Тема 2. Методи науки криміналістики 

Поняття та зміст методів науки криміналістики. Значення криміналістичних методів у 

діяльності щодо розслідування злочинів. Теоретичні основи криміналістичної методології 

як науки про методи криміналістики. Всезагальний метод (матеріалістичної діалектики) та 

формально-логічні методи, що використовуються у криміналістиці. Система загальних 

методів криміналістики (органолептичні, математичні та кібернетичні). Система окремих 

(спеціальних) методів криміналістики (власне криміналістичні та методи інших наук). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Критерії допустимості використання методів криміналістики у процесі розслідування 

кримінальних правопорушень.  

Тема 3. Механізм вчинення кримінального правопорушення та виникнення 

криміналістичної інформації  

Злочин як процес взаємодії об’єктів та їх відображення (слідоутворення). Поняття 

механізму вчинення кримінального правопорушення та його елементи. Закономірні 

зв’язки способу вчинення злочину, його слідів, особи злочинця та інших елементів 

механізму як предмет криміналістики. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають 

спосіб учинення злочину. Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та 

відмінність від інформації, отриманої шляхом проведення оперативно-розшукових 

заходів. Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної інформації. 

Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні 

конкретних завдань органами досудового розслідування.  

Тема 4. Криміналістична ідентифікація та діагностика  

Поняття криміналістичної ідентифікації та закони, на яких базується теорія 

криміналістичної ідентифікації. Основні форми та види криміналістичної ідентифікації (за 

матеріально-фіксованими відбитками, за частинами, за уявним образом, за описом), її 

об’єкти та суб’єкти. Поняття ідентифікаційної ознаки та властивості об’єкта. 

Ідентифікаційна сукупність ознак, поняття ідентифікаційного періоду. Види та форми 

встановлення групової належності (групофікації). Групофікація як окремий метод 

криміналістики та стадія ідентифікації. Методика індивідуальної та групової ідентифікації. 

Значення криміналістичної ідентифікації та групофікації у слідчій, експертній практиці та 

оперативно-розшуковій діяльності. Поняття криміналістичної діагностики, взаємозв’язок 

діагностики та ідентифікації. Використання діагностики під час розслідування 

кримінальних правопорушень.  

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА  

Тема 5. Загальні положення криміналістичної техніки  

Поняття, предмет, завдання та система криміналістичної техніки. Правові основи та 

принципи використання техніко-криміналістичних засобів. Критерії допустимості 

використання техніко-криміналістичних засобів та методів роботи з доказами. Правова 

основа застосування техніко-криміналістичних засобів (технічних засобів фіксації) під час 

розслідування. Техніко-криміналістичні засоби, які використовуються для виявлення, 

огляду, фіксації, вилучення та попереднього дослідження слідів та інших речових доказів, 

їх класифікація. Техніко-криміналістичні засоби «польової криміналістики» та її методи 

(виявлення, фіксація, вилучення та упакування слідів). Загальна характеристика техніко-

криміналістичних засобів, прийомів та методів, які застосовуються для лабораторних 

досліджень речових доказів. Процесуальне оформлення застосування техніко-

криміналістичних засобів. Значення техніко-криміналістичних засобів та методів їх 

застосування для розслідування кримінальних правопорушень.  

Тема 6. Криміналістична фотографія та відеозапис  

Поняття криміналістичної фотографії, її завдання практичне значення. Види 

криміналістичної фотографії, способи та методи фотознімання. Характеристика фіксуючих 

методів фотознімання: панорамна, вимірювальна, впізнавальна (сигналетична), 

репродукційна, макрозйомка. Способи панорамної зйомки. Методи судово-дослідницької 

фотознімання: зміни контрастів, фотографування в ультрафіолетових, інфрачервоних та 

рентгенівських променях, фотографування люмінесценції, мікрозйомка. Порядок 

проведення фотознімання під час проведення різних слідчих (розшукових) дій. 

Впізнавальна фотозйомка живих осіб та невпізнаних трупів. Фотографування трупа на 

місці події. Фотозйомка окремих предметів, слідів та документів. Процесуальні вимоги 

щодо оформлення результатів фотознімання. Поняття криміналістичного відеозапису, 

його засоби, прийоми та методи під час проведення слідчих (розшукових) дій та 
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оперативнорозшукових заходів. Значення результатів відеозапису у розкритті злочинів, 

розшуку злочинців, встановленні та доказуванні обставин злочину. Особливості 

процесуального оформлення результатів застосування відеозапису.  

Тема 7. Криміналістична трасологія (слідознавство)  

Поняття, завдання та значення криміналістичного дослідження слідів. Поняття сліду 

у широкому та вузькому розумінні. Механізм утворення та класифікація слідів 

кримінального правопорушення у криміналістиці. Загальні правила виявлення, фіксації та 

вилучення слідів та засоби і способи, що при цьому використовуються. Сліди людини: 

сліди рук, ніг та інших частин тіла. Сліди рук (дактилоскопія). Будова та властивості 

папілярних узорів, їх класифікація. Загальні та особливі ознаки папілярних узорів. 

Правила поводження з об’єктами, на яких виявлені сліди рук. Дактилоскопіювання живих 

осіб та трупів. Сліди ніг. Характеристика зовнішньої будови стопи та підошви взуття. 

Види слідів ніг. Сліди локомоційних навичок людини (сліди ходи). Доріжка слідів ніг та її 

елементи. Питання, які вирішуються при дослідженні доріжки слідів на місці події. Сліди 

інших частин тіла людини: сліди зубів, губ, нігтів та інших. Сліди транспортних засобів. 

Види та механізм утворення слідів транспортних засобів. Ознаки, які вказують на 

напрямок руху транспортного засобу. Визначення типу і моделі транспортного засобу за 

ознаками, які відобразились у слідах. Сліди засобів вчинення злочину: сліди знарядь злому 

та інструментів. Класифікація замків та їх будова. Способи відмикання та злому замків. 

Сліди відмикання та злому замків. Питання, які вирішуються трасологічною експертизою. 

Загальні правила підготовка матеріалів для проведення експертизи.  

Тема 8. Криміналістичне зброєзнавство  

Поняття та система криміналістичного зброєзнавства. Поняття, завдання та об’єкти 

криміналістичної (судової) балістики. Основні відомості про вогнепальну зброю та 

боєприпаси, які мають значення для розслідування кримінальних правопорушень. 

Криміналістична класифікація ручної вогнепальної зброї. Сліди застосування вогнепальної 

зброї, їх класифікація та механізм утворення. Основні та додаткові сліди пострілу. 

Виявлення, огляд, фіксація та вилучення вогнепальної зброї і слідів її застосування на 

місці події. Заходи безпеки при огляді вогнепальної зброї та боєприпасів. Встановлення 

обставин використання вогнепальної зброї: визначення за слідами пострілу вхідного та 

вихідного отвору, дистанції пострілу, напряму польоту кулі, місця, з якого був проведений 

постріл (візирування). Поняття криміналістичного дослідження холодної зброї. Загальні 

конструктивні ознаки холодної зброї та її класифікація. Правила огляду, фіксації, 

вилучення та упакування холодної зброї. Поняття криміналістичного вибухознавства та 

об’єкти його дослідження. Питання, які вирішуються судово-балістичною, 

вибухотехнічною та криміналістичною експертизою холодної зброї.  

Тема 9. Криміналістичне дослідження зовнішності людини (габітоскопія)  

Поняття, наукові основи та значення криміналістичної габітоскопії. Об’єкти та види 

ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Класифікація властивостей людини, 

поняття зовнішності людини та її ознаки. Поняття «словесного портрету», принципи його 

складання. Порядок та правила опису зовнішності людини за методом «словесного 

портрета». Опис анатомічних, функціональних ознак, одягу та інших особистих носимих 

речей, які характеризують зовнішність людини. Поняття та значення особливих прикмет. 

Джерела інформації про зовнішність людини. Загальна характеристика криміналістичних 

засобів, методів та прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Складання суб’єктивних 

портретів із застосуванням комп’ютерної програми «Фоторобот». Використання методів, 

засобів та прийомів криміналістичної габітоскопії у розшуку та ідентифікації особи 

злочинця. Криміналістична портретна експертиза: питання, які вирішуються портретно-

криміналістичною (фотопортретною) експертизою; підготовка матеріалів для експертизи.  
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Тема 10. Криміналістичне почеркознавство та авторознавство 

 Поняття криміналістичного почеркознавства, його об’єкт вивчення та завдання. 

Наукові основи криміналістичного почеркознавства та авторознавства. Поняття письма, 

письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови та почерку, їх класифікація. Загальні 

та окремі ідентифікаційні ознаки почерку. Використання ознак письма для розшуку 

виконавця та автора тесту. Зміст розшукової таблиці. Процес розшуку та підготовки 

матеріалів для дослідження. Питання, які вирішуються криміналістичною експертизою 

письма та авторознавчою експертизою. Підготовка матеріалів на експертизу. Види зразків 

почерку, підписів та вимоги, яким вони повинні відповідати.  

Тема 11. Техніко-криміналістичне дослідження документів 

Поняття та основні завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. 

Документ як об’єкт криміналістичного дослідження, його види. Завдання слідчого огляду 

документів і правила поводження з документами. Поняття інтелектуальної та матеріальної 

підробки документів. Характеристика найбільш поширених способів матеріальної 

підробки документів (підчистка, дописка, виправлення, травлення, змивання, заміна 

частини документа) та основних ознак, за якими їх можна виявити (діагностувати). 

Способи підробки підпису. Методика встановлення первинного вигляду та змісту 

пошкодженого документа. Відновлення слабовидимих та згаслих текстів. Дослідження 

залитих та закреслених (замальованих) текстів, спалених або порваних документів. 

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, національних грошових 

знаків, іноземної валюти тощо). Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників 

штрихів тексту, клею); засобів письма та знарядь друку (копіювання). Техніко-

криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу 

та питання, які вирішуються нею.   

Тема 12. Криміналістична реєстрація  

Поняття криміналістичної реєстрації, її наукові та правові основи. Форми та завдання 

криміналістичної реєстрації. Об’єкти криміналістичної реєстрації. Способи формування 

криміналістичних обліків. Система криміналістичних обліків у залежності від 

вирішуваних завдань та. ступеня концентрації інформації: місцевий, регіональний, 

центральний та міждержавний (Інтерпол). Можливості обліків та порядок отримання 

облікової інформації, види перевірок. Документи для постановки об’єкта на облік та 

перевірки його за обліком.  

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА 

Тема 13. Загальні положення криміналістичної тактики  

Поняття, система та завдання криміналістичної тактики. Взаємозв’язок 

криміналістичної тактики з криміналістичною технікою та криміналістичною методикою. 

Основні елементи криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, 

тактична комбінація, тактична операція, тактичне рішення, тактичний ризик. Принципи 

застосування тактичних прийомів, їх функції та класифікація. Ознаки та основні типи 

тактичних комбінацій. Використання та значення тактичних операцій на початковому та 

подальшому етапах розслідування злочинів. Діяльність слідчого в умовах тактичного 

ризику. Поняття, загальна характеристика та класифікація слідчих (розшукових) дій. 

Етапи проведення слідчих (розшукових) дій: підготовчий, робочий, заключний. Оцінка 

результатів слідчої (розшукової) дії. Поняття негласної слідчої (розшукової) дії, підстави 

для її проведення та класифікація. Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Тема 14. Тактика огляду  

Поняття, завдання та значення огляду. Види огляду. Загальні положення тактики 

огляду та принципи його проведення. Учасники огляду. Огляд місця події. Поняття огляду 

місця події та місця злочину. Етапи огляду місця події: підготовчий, робочий та 

заключний. Поняття матеріальної обстановки. Інсценування обстановки на місці події, 
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поняття та значення «негативних обставин». Техніко-криміналістичні засоби та тактичні 

прийоми, які застосовуються при огляді місця події. Взаємодія між учасниками 

слідчооперативної групи. Порядок фіксації ходу та результатів огляду місця події, 

складання додатків до протоколу. Оцінка результатів та визначення можливих напрямів 

використання цих результатів у подальшому розслідуванні. Огляд трупа. Порядок і 

тактичні прийоми огляду трупа. Питання, які вирішуються під час огляду трупа. Роль 

судово-медичного експерта в процесі огляду трупа. Огляд трупа, пов’язаного з 

ексгумацією. Освідування особи. Поняття, зміст та завдання освідування. Види 

освідування. Порядок, тактичні прийоми та морально-етичні основи освідування. Фіксація 

процесу та результатів освідування. Інші види слідчого огляду: речей, документів, тварин, 

приміщень та ділянок місцевості, які не є місцем події.  

Тема 15. Тактика допиту  

Поняття, мета, та завдання допиту. Процесуальні та морально-етичні основи допиту. 

Види допиту. Підготовка до проведення допиту: збір вихідної інформації, визначення кола 

допитуваних осіб і черговості їх допиту, вибір місця та часу допиту, способи виклику 

особи на допит, підбір необхідних доказів для пред’явлення на допиті. Загальні тактичні 

прийоми допиту: прогнозування допиту; встановлення мовного (психологічного) 

контакту; вільна розповідь; постановка запитань; пред’явлення доказів; актуалізація 

забутого. Планування тактики допиту в умовах безконфліктної та конфліктної слідчої 

ситуації. Види запитань та їх характеристика. Особливості тактики допиту за участю 

спеціаліста, перекладача та захисника. Тактика допиту у режимі відеоконференції. 

Технічні засоби фіксації ходу та результатів допиту під час досудового розслідування. 

Відображення ходу та результатів допиту у протоколі слідчої (розшукової) дії. Тактико-

психологічні прийоми допиту потерпілих та свідків, підозрюваного, експерта. Особливості 

тактики допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Одночасний допит. Поняття, 

завдання та особливості одночасного допиту осіб. Підготовка до одночасного допиту. 

Тактичні прийоми, що використовуються під час одночасного допиту (робочий етап 

одночасного допиту). Фіксація ходу та результату одночасного допиту.  

Тема 16. Тактика пред’явлення для впізнання  

Поняття, види та завдання пред’явлення для впізнання. Загальні підстави проведення 

пред’явлення для впізнання. Психологічні основи пред’явлення для впізнання. Підготовка 

до пред’явлення для впізнання: попередній допит особи, яка впізнає; підбір об’єктів 

впізнання; складання плану проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Застосування 

технічних засобів фіксації під час пред’явлення для впізнання. Позавізуальне 

спостереження як метод забезпечення безпеки особи, яка впізнає. Тактика пред’явлення 

для впізнання живих осіб, трупа, речей. Підстави для пред’явлення для впізнання живої 

особи. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису, фонограмою. Тактичні особливості проведення впізнання осіб чи речей у 

режимі відеоконференції. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання.  

Тема 17. Тактика обшуку  

Поняття, завдання та види обшуку. Примусовий та пошуковий характер обшуку. 

Підстави для проведення обшуку. Тактичні прийоми підготовки і проведення обшуку. 

Збирання та аналіз інформації про об’єкт, місце обшуку та особу, у якої він проводиться. 

Планування обшуку. Підбір учасників та залучення необхідного спеціаліста для 

проведення обшуку. Підготовка техніко-криміналістичних засобів. Взаємодія між 

учасниками обшуку. Використання матеріалів, отриманих оперативним шляхом, в ході 

підготовки та проведення обшуку. Робочий етап проведення обшуку. Тактичні прийоми 

обшуку житлових та службових приміщень, транспортних засобів, ділянок місцевості. 

Обшук особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні, де проводиться обшук. Тактичні 

особливості проведення групового та повторного обшуку. Заходи особистої безпеки 
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учасників обшуку. Фіксація ходу та результатів обшуку. Оцінка та використання 

результатів обшуку під час розслідування кримінальних правопорушень.  

Тема 18. Тактика слідчого експерименту  

Поняття, завдання та види слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту. 

Підготовка до проведення слідчого експерименту. Реконструкція обстановки як умова 

проведення слідчого експерименту. Тактичні прийоми, що використовуються під час 

проведення слідчого експерименту (робочий етап слідчого експерименту). Способи 

фіксації процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка та використання 

результатів слідчого експерименту під час розслідування кримінальних правопорушень.  

Тема 19. Тактичні основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій  

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та підстави для їх проведення 

(формальні та документальні). Види негласних слідчих (розшукових) дій. Засоби, що 

можуть бути використані слідчим під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

їх класифікація (ідентифіковані та несправжні засоби). Поняття втручання у приватне 

спілкування, його види (аудіо- та відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка 

кореспонденції; зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж; зняття 

інформації з електронних інформаційних систем). Тактика використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій та вимоги до їх процесуального оформлення.  

Тема 20. Тактика використання спеціальних знань  

Поняття «спеціальних знань». Форми використання спеціальних знань під час 

розслідування кримінальних правопорушень. Криміналістичний та кримінальний 

процесуальний аспекти використання спеціальних знань. Загальні вимоги до визначення 

завдань судової експертизи. Підготовка судової експертизи. Визначення об’єктів, завдань 

та об’єму експертного дослідження, часу проведення експертизи. Особливості 

призначення комплексної, комісійної, додаткової та повторної експертизи. Визначення 

експертної установи або експерта (експертів). Зміст документу про призначення 

експертизи (залучення експерта). Поняття висновку експерта. Отримання зразків для 

експертного дослідження. Тактика відібрання зразків речей і документів, біологічних 

зразків. Загальні вимоги до зразків.  

КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА 

Тема 21. Загальні положення криміналістичної методики 

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі 

криміналістичні методики), завдання та місце в системі науки криміналістики. Джерела та 

принципи формування окремих криміналістичних методик (методика розслідування 

певного виду злочину). Структура окремої криміналістичної методики та загальна 

характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика; обставини, що 

підлягають з’ясуванню; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і 

подальшому етапах розслідування, та відповідні їм комплекси невідкладних слідчих 

(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів; типові версії та планування 

розслідування злочину; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних 

знань; тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Криміналістична 

характеристика злочину: поняття, мета і значення. Основні складові криміналістичної 

характеристики: спосіб вчинення злочину; час, місце та обстановка вчинення злочину; 

знаряддя та засоби вчинення злочину; предмет злочинного посягання; особи потерпілого 

та особа злочинця; типові сліди злочину. Слідча ситуація: поняття; фактори, що на неї 

впливають; класифікація. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття 

правильних тактичних рішень щодо розслідування кримінального правопорушення. 

Поняття та класифікація слідчих версій. Правила побудови та перевірки слідчих версій. 

Поняття планування, етапи розслідування злочину (початковий і наступний). Завдання 

етапів розслідування кримінального правопорушення.  

 



 

133 

 

Тема 22. Розслідування вбивства  

Криміналістична характеристика вбивства: типові способи вчинення злочину; час, 

місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; предмет посягання; особа злочинця; типові 

сліди злочину. Криміналістичні ознаки, які відрізняють вбивства на замовлення від інших 

умисних вбивств. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про 

вбивства на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що підлягають 

з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: 

огляду місця події, допиту свідка та підозрюваного, пред’явлення для впізнання, порядок 

призначення судово-медичної та інших експертиз. Використання криміналістичних обліків 

під час розслідування вбивства. Планування розслідування вбивства та проведення 

подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, слідчого експерименту, допиту свідків, 

одночасного допиту осіб тощо. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, 

спеціалістами, громадськістю та ЗМІ під час роботи щодо встановлення особи злочинця і 

його розшуку. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.  

Тема 23. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень  

Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень: типові способи 

вчинення злочину; час, місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; типові сліди 

злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про заподіяння 

тілесних ушкоджень на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що 

підлягають з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: огляду місця події, огляду речей, допиту потерпілого, свідка та 

підозрюваного, пред’явлення для впізнання, порядок призначення судово-медичної та 

інших експертиз. Використання криміналістичних обліків під час розслідування злочину. 

Планування розслідування заподіяння тілесного ушкодження та проведення подальших 

слідчих (розшукових) дій: обшуку, слідчого експерименту, допиту свідків, одночасного 

допиту осіб тощо. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, 

громадськістю та ЗМІ під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. 

Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.  

Тема 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи  

Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи особи: типові 

способи вчинення злочину; час, місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; особа 

злочинця; типові сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних 

провадженнях про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи на 

початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що підлягають з’ясуванню 

(на прикладі зґвалтування). Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій 

та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: огляду місця події, огляду речей, допиту потерпілого, свідка та 

підозрюваного, освідування, пред’явлення для впізнання, порядок призначення судово-

медичної та інших експертиз. Використання криміналістичних обліків під час 

розслідування злочину. Планування розслідування посягань на статеву свободу та 

недоторканість особи та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, 

слідчого експерименту, допиту свідків, одночасного та додаткового допиту осіб тощо. 

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, громадськістю та ЗМІ 

під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що 

сприяли вчиненню злочину.  

Тема 25. Розслідування крадіжок  

Криміналістична характеристика крадіжок: типові способи вчинення злочину; час, 

місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; предмет посягання; особа злочинця; типові 
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сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про крадіжки 

на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що підлягають 

з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: 

огляду місця події, огляду речей, допиту потерпілого, свідка та підозрюваного, обшуку, 

пред’явлення для впізнання, порядок призначення дактилоскопічної, трасологічної та 

інших експертиз. Використання криміналістичних обліків під час розслідування злочину. 

Планування розслідування крадіжки та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

слідчого експерименту, освідування, допиту свідків, одночасного та додаткового допиту 

осіб тощо. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, 

громадськістю та ЗМІ під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. 

Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.  

Тема 26. Розслідування грабежів і розбоїв  

Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв: типові способи вчинення 

злочину; час, місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; предмет посягання; особа 

злочинця; типові сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних 

провадженнях про грабежі та розбої на початковому та подальшому етапах розслідування. 

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця події та речей, допиту потерпілого, свідка 

та підозрюваного, обшуку, пред’явлення для впізнання, порядок призначення судово-

медичної, трасологічної, балістичної та інших експертиз. Використання криміналістичних 

обліків під час розслідування злочину. Планування розслідування грабежів і розбоїв, 

проведення подальших слідчих (розшукових) дій: слідчого експерименту, освідування, 

допиту свідків, одночасного та додаткового допиту осіб тощо. Взаємодія слідчого з 

оперативними працівниками, спеціалістами, громадськістю та засобами масової 

інформації під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. Встановлення 

обставин, що сприяли вчиненню злочину, і вжиття заходів щодо їх усунення.  

Тема 27. Розслідування шахрайства  

Криміналістична характеристика шахрайства: типові способи вчинення злочину; час, 

місце та обстановка; типові знаряддя і засоби; предмет посягання; особа злочинця; типові 

сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про 

шахрайства на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що 

підлягають з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: огляду місця події та речей, допиту потерпілого, свідка та 

підозрюваного, пред’явлення для впізнання, порядок призначення дактилоскопічної та 

інших експертиз. Використання криміналістичних обліків під час розслідування злочину. 

Планування розслідування шахрайства та проведення подальших слідчих (розшукових) 

дій: обшуку, слідчого експерименту, допиту свідків, одночасного та додаткового допиту 

осіб тощо. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, 

громадськістю та засобами масової інформації під час роботи щодо встановлення і 

розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.  

Тема 28. Розслідування виготовлення з метою збуту або збут підроблених грошей  

Криміналістична характеристика виготовлення з метою збуту або збут підроблених 

грошей: типові способи вчинення злочину; час та місце вчинення злочину; предмет 

посягання; особа злочинця; особа потерпілого; типові сліди злочину. Типові слідчі 

ситуації та версії у кримінальних провадженнях про виготовлення або збут підроблених 

грошей на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що підлягають 

з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: 
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огляду місця події та речей, допиту потерпілого, свідка та підозрюваного, обшуку, 

пред’явлення для впізнання, порядок призначення техніко-криміналістичної та інших 

експертиз. Використання криміналістичних обліків під час розслідування злочину. 

Планування розслідування виготовлення або збуту підроблених грошей та проведення 

подальших слідчих (розшукових) дій: слідчого експерименту, допиту свідків, одночасного 

та додаткового допиту осіб тощо. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, 

спеціалістами, громадськістю та ЗМІ під час роботи щодо встановлення і розшуку 

злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, і вжиття заходів щодо 

їх усунення.  

Тема 29. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху  

Поняття та види дорожньо-транспортних подій. Криміналістична характеристика 

порушень правил безпеки дорожнього руху: типові способи вчинення злочину; час, місце 

та обстановка; особа злочинця; типові сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у 

кримінальних провадженнях про порушення правил безпеки дорожнього руху на 

початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що підлягають з’ясуванню. 

Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 

заходів. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця 

події та речей, допиту потерпілого, свідка та підозрюваного, пред’явлення для впізнання, 

порядок призначення автотехнічної та інших експертиз. Використання криміналістичних 

обліків під час розслідування злочину. Планування розслідування порушень правил 

безпеки дорожнього руху та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: слідчого 

експерименту, обшуку, допиту свідків, одночасного та додаткового допиту осіб тощо. 

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, громадськістю та ЗМІ 

під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що 

сприяли вчиненню злочину, і вжиття заходів щодо їх усунення.  

Тема 30. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів  

Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотиків: типові способи 

вчинення злочину; час, місце та обстановка; предмет посягання; особа злочинця; типові 

сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про злочини 

у сфері обігу наркотичних засобів на початковому та подальшому етапах розслідування. 

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця події та речей, допиту підозрюваного та 

свідка, обшуку, пред’явлення для впізнання, порядок призначення експертизи 

наркотичних засобів та інших експертиз. Використання криміналістичних обліків під час 

розслідування злочину. Планування розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: слідчого експерименту, 

освідування, допиту свідків, одночасного та додаткового допиту осіб тощо. Взаємодія 

слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, громадськістю та ЗМІ під час 

роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли 

вчиненню злочину.  

Тема 31. Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

неправомірною вигодою чи незаконним збагаченням 

Теоретичні знання. Криміналістична характеристика одержання неправомірної 

вигоди: типові способи вчинення злочину; час, місце та обстановка; особа злочинця; 

типові сліди злочину. Типові слідчі ситуації та версії у кримінальних провадженнях про 

неправомірну вигоду на початковому та подальшому етапах розслідування. Обставини, що 

підлягають з’ясуванню. Порядок проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів. Реалізація матеріалів, зібраних оперативними 

підрозділами. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: огляду 
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місця події, огляду речей, освідування, допиту заявника, свідка та підозрюваного, обшуку, 

порядок призначення судово-хімічної, дактилоскопічної та інших експертиз. 

Використання криміналістичних обліків під час розслідування. Планування розслідування 

одержання неправомірної вимоги та проведення подальших слідчих (розшукових) дій: 

слідчого експерименту, допиту свідків, одночасного та додаткового допитів осіб тощо. 

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, громадськістю та ЗМІ 

під час роботи щодо встановлення і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що 

сприяли вчиненню злочину, і вжиття заходів щодо їх усунення.  

СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ 

Тема 1. Судова експертиза як процесуальна форма використання спеціальних 

знань  

Поняття, завдання, значення та форми використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Застосування спеціальних знань як форма реалізації науково-

технічних досліджень у процесі розслідування та попередження злочинів. Процесуальні та 

непроцесуальні форми використання спеціальних знань. Права та обов’язки експерта. 

Експертна ініціатива. Повноваження керівників експертних підрозділів. Поняття, сутність, 

ознаки судової експертизи та її роль у розслідуванні злочинів. Предмет, об’єкт, задачі 

судової експертизи. Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта (експертного 

закладу). Порядок призначення експертизи. Фактичні та юридичні підстави призначення 

судової експертизи. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них. 

Правила і тактика отримання зразків. Забезпечення законності та норм етики при 

отриманні зразків. Можливості попереднього дослідження криміналістичних об’єктів в 

ході слідчого огляду, їх значення у розкритті та розслідуванні злочинів.  

Тема 2. Судово-криміналістичні експертизи  

Теоретичні знання. Поняття судово-криміналістичної експертизи. Класифікація 

судово-криміналістичних експертиз: за місцем проведення; за послідовністю проведення; 

за обсягом дослідження; за чисельністю складу виконавців експертних досліджень; за 

змістом спеціальних знань; за обов’язковістю. Роди та види криміналістичних експертиз. 

Закономірності та особливості виникнення нових видів експертних досліджень. Практичні 

навички. Уміти визначити об’єкти та завдання експертних досліджень, вид 

криміналістичної експертизи, експертні установи, які виконують такі експертизи. Скласти 

план підготовки для проведення експертизи, постанову та протокол одержання зразків для 

експертного дослідження. Відносно кожного об’єкта скласти перелік питань для 

криміналістичної експертизи. Скласти клопотання про призначення криміналістичної 

експертизи. Вміти використовувати техніко-криміналістичні засоби та прийоми 

виявлення, фіксації, вилучення та дослідження криміналістичних об’єктів під час огляду 

місця події. 

Тема 3. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин і виробів  

Теоретичні знання. Суть криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. 

Класифікація та види експертизи. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості 

призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Діагностичні, 

ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і 

виробів. Оцінка та використання результатів експертизи. Практичні навички. Уміти 

визначити об’єкти та завдання експертних досліджень, вид криміналістичної експертизи 

матеріалів, речовин і виробів, експертні установи, які виконують такі експертизи. Скласти 

план підготовки для проведення експертизи, постанову та протокол одержання зразків для 

експертного дослідження. Відносно кожного об’єкта скласти перелік питань для 

криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Скласти постанову про 

призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин івиробів.  
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Тема 4. Криміналістична фоноскопія  

Теоретичні знання. Поняття, завдання, значення криміналістичної фоноскопії. 

Поняття та різновиди фономатеріалів, завдання і значення їх криміналістичного 

дослідження у розслідуванні окремих видів злочинів. Прийоми огляду та фіксації 

фономатеріалів. Практичні навички. Підготовка і призначення фоноскопічної експертизи. 

Питання, що розв’язуються фоноскопічною експертизою.  

Тема 5. Криміналістична одорологія  

Теоретичні знання. Одорологія як галузь наукового знання і її місце та роль в 

криміналістиці. Предмет криміналістичної одорології, її значення в оперативно-

розшуковій діяльності. Поняття і основні відомості про природу запаху. Історичні аспекти 

дослідження запахів. Запахові сліди і їх властивості. Криміналістична характеристика 

запахових слідів: неперервність механізму слідоутворення, рухливість структури, 

розсіювання і подільність слідів запаху. Детектори запахової інформації і проблема 

використання їх результатів. Види запахових слідів, які використовуються при розкритті і 

розслідуванні злочинів. Класифікація запахових слідів за механізмом їх утворення. Сліди - 

джерела запаху і сліди-запахи. Класифікація матеріальних об’єктів, які є слідами-

джерелами запаху. Сліди-джерела запаху людини і сліди-джерела власного запаху об’єкта. 

Робота із запаховими слідами на місці події. Прийоми та методи виявлення, фіксації, 

вилучення та збереження слідів запаху і їх  безпосереднього використання для організації 

розшуку людей і речей по гарячих слідах. Зміст і тактичні особливості проведення 

вибірки.  

Тема 6. Концептуальні засади судової експертизи товарів  

Теоретичні знання: Поняття, терміни та об’єкти судової експертизи товарів. Її мета та 

завдання. Класифікація та види експертиз. Експертиза нормативної і супровідної 

документації. Експертиза кількості товарів. Митна експертиза товарів. Санітарно-

гігієнічна експертиза. Ветеринарно-санітарна експертиза. Фітосанітарна експертиза. 

Екологічна експертиза товарів. Практичні навички. Уміти визначити об’єкти та завдання 

експертних досліджень, вид криміналістичної експертизи товарів, експертні установи, які 

виконують такі експертизи. Скласти план підготовки до проведення експертизи, наряд на 

проведення експертизи, акт відбору зразків для експертного дослідження. Відносно 

кожного об’єкта скласти акт експертизи та додаток до акта експертизи.  

Тема 7. Криміналістична експертиза вибухових речовин, вибухових пристроїв та 

слідів їх застосування  

Теоретичні знання. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки. 

Загальна характеристика вибухових речовин. Класифікація вибухових речовин. 

Промислові та саморобні вибухові суміші. Вибухові пристрої. Засоби підпалювання та 

ініціювання, що забезпечують вибух. Сліди та продукти вибуху. Криміналістична 

характеристика злочинів, які вчиняються з використанням вибухових речовин. 

Законодавчо-нормативна база контролю заобігом вибухових речовин. Техніко-

криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення та зберігання 

вибухових пристроїв і речовин. Заходи безпеки та правила поводження з ними. Підготовка 

матеріалів для експертного дослідження вибухових пристроїв, речовин та слідів їх 

застосування. Питання, які вирішуються вибухотехнічною експертизою та 

криміналістичною експертизою вибухових речовин. Використання результатів 

криміналістичного дослідження вибухових речовин та пристроїв для розкриття і 

розслідування злочинів. Практичні навички. Використовувати під час огляду місця події 

технікокриміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення вибухових пристроїв 

іречовин, а також слідів їх застосування; оглядати перелічені об’єкти, фіксувати 

результати огляду в протоколі слідчої дії, уміти вилучати  здотриманням встановлених 

заходів безпеки та правил поводження вибухові пристрої і сліди вибуху та забезпечувати 

їх зберігання. Визначати у конкретній ситуації необхідність призначення 
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криміналістичних експертиз вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху; 

експертні установи, в яких провадяться ці експертизи; формулювати питання, які 

вирішуються експертом по кожному об’єкту криміналістичного дослідження, готувати 

матеріали, які подаються на експертне дослідження. Використовувати результати 

дослідження вибухотехнічних об’єктів для розкриття і розслідування злочинів.  

Тема 8. Мікрооб’єкти як джерело розшукової та доказової інформації  

Теоретичні знання. Загальна характеристика мікрооб’єктів та їх значення у розкритті 

та розслідуванні злочинів. Класифікація мікрооб’єктів. Мікрооб’єкти-частинки та 

мікрооб’єкти-сліди. Найбільш типові комплекси мікрооб’єктів, які характерні для деяких 

видів злочинів. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення 

та дослідження мікрооб’єктів. Правила роботи з мікрооб’єктами на місці події. Фіксація 

мікрооб’єктів у протоколі огляду. Можливості дослідження мікрооб’єктів. Практичні 

навички. Уміти використовувати техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення, 

фіксації, вилучення та дослідження мікрооб’єктів; правильного їх упакування; проводити 

огляд об’єктів-носіїв мікрооб’єктів; фіксувати результати огляду у протоколі слідчої дії, 

фотографувати мікрооб’єкти за правилами макро- та мікрозйомки; забезпечувати 

збереження мікрооб’єктів; визначити види експертиз, експертні установи, формулювати 

питання, які вирішуються експертом по окремому виду мікрооб’єктів, готувати матеріали 

для експертного дослідження.  

Тема 9. Висновок експерта як процесуальний документ,що відображає хід і 

підсумки дослідження речових доказів  

Теоретичні знання. Висновок експерта як джерело судового доказу та як 

процесуальний документ, що відображає хід та підсумки дослідження. Зміст та форма 

висновку експерта. Структура висновку експерта. Принципи формулювання висновків. 

Особливості структури висновку при проведенні експертизи кількома експертами однієї 

спеціальності. Види висновків експертів: категоричний, імовірний, альтернативний, 

умовний. Наукові критерії оцінки висновку експерта слідчим, судом та його використання 

у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. Поняття та природа експертних 

помилок. Причини та шляхи усунення експертних помилок. Практичні навички. Уміти 

провести оцінку висновку експерта та використовувати його для доказування обставин 

злочину, приймати рішення про призначення додаткової або повторної експертизи. 
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криміналістичних версій.  

12. Основні завдання операціонального етапу побудови та перевірки 

криміналістичних версій.  

13. Основні завдання оцінного етапу побудови та перевірки криміналістичних версій.  

14. Результати перевірки припущень або умовиводів криміналістичних версій.  
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15. Основні вимоги до планування розслідування. Принципи планування 

розслідування.  

16. Форми плану.  

17. Техніка планування.   

18. Планування розслідування у кримінальному провадженні.  

19. Планування окремих слідчих (розшукових) дій.  

20. Загальні правила процесу побудови криміналістичних версій.  

21. Загальні правила процесу перевірки криміналістичних версій.  

22. Критерії достовірності криміналістичної версії. 

23. Основні типові помилки при побудові криміналістичних версій.  

24. Основні типові помилки підчас процесу перевірки криміналістичних версій.  

25. Перелік типових помилок, які можуть допускати суб’єкти правозастосовної 

діяльності під час перевірки припущень та умовиводів версій. 

26. Класифікація основних помилок процесу побудови та перевірки 

криміналістичних версій.  

27. Головні причини помилок суб’єкті в побудови та перевірки криміналістичних 

версій. 

28. Характеристика та сутність методу формалізації.  

29. Характеристика та сутність методу аксіоматизації.  

30. Характеристика та сутність гіпотетично-дедуктивного методу. 

31. Характеристика та сутність методу аналізу.  

32. Характеристика та сутність методу синтезу.  

33. Характеристика та сутність методу наукової абстракції.  

34. Характеристика та сутність методу узагальнення.  

35. Характеристика та сутність методу абстрагування.  

36. Характеристика та сутність методу аналогії.  

37. Характеристика та сутність методу моделювання.  

38. Характеристика та сутність методу індукції  

39. Характеристика та сутність методу дедукції.  

40. Характеристика та сутність методу класифікації. 

41. Характеристика та сутність методу спостереження.  

42. Характеристика та сутність методу порівняння.  

43. Характеристика та сутність методу описання.  

44. Характеристика та сутність методу експерименту. 

45. Сутність різновидів евристичних методів побудови та перевірки 

криміналістичних версій.  

46. Характеристика та сутність методу мозкового штурму. 

47.  Характеристика та сутність методу синектики. 

48. Характеристика та сутність методу евристичних запитань. 

49. Характеристика та сутність методу багатовимірних матриць. 

50. Характеристика та сутність методу організованої стратегії. 

51. Характеристика та сутність конструктивного методу (конструктивної 

спадкоємності, модифікації, стандартизації, інверсії).  

52. Характеристика та сутність алгоритмічного методу.  

53. Типові криміналістичні версії у залежності від виду злочину.  

54. Основні помилки суб’єктів побудови та перевірки криміналістичних версії під час 

застосування алгоритмічного методу.  

55. Науково-практичні рекомендації щодо типових криміналістичних версій. 

56. Характеристика та сутність методу криміналістичної рефлексії.  

57. Характеристика та сутність методу криміналістичного прогнозування.  

58. Характеристика та сутність інтуїтивного методу. 
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59. Етапи логіко-дедуктивної моделі методології побудови та перевірки 

криміналістичних версій.  

60. Основні завдання суб’єктів досудового розслідування при використані методів 

побудові та перевірці криміналістичних версій. 
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Розділ 8. «ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Інформаційний обсяг 

Тема № 1. Історія оперативно-розшукової діяльності. Становлення теорії 

оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань 

Витоки оперативно-розшукової (сискної) діяльності. Сиск античних часів. Сиск 

епохи феодалізму. Прийоми та засоби розшуку Київської Русі (ІХ – поч. ХІІІ ст.). Розшук 

за часів феодальної роздробленості (поч. ХІІІ – ХІV ст.). Судочинство на українських 

землях за часів Великого князівства Литовського ( сер. ХІV – 1569 р.). та за доби 

Козацько-Гетьманської держави (ХVІІ – ХVІІІст.). Розвиток вітчизняної оперативно-

розшукової науки у XX ст. 

Об’єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення теорії ОРД. Міждисциплінарні 

зв’язки теорії ОРД з кримінальним і кримінальним процесуальним правом, 

криміналістикою, кримінологією, психологією та ін. Система теорії ОРД. 

Тема № 2. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності  

Соціальна зумовленість оперативно-розшукової діяльності та її місце в системі 

протидії злочинності. Морально-етичні засади оперативно-розшукової діяльності. 

Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності, її соціальна 

зумовленість та необхідність. 

Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. Завдання оперативно-

розшукової діяльності. Поняття гласних і негласних, пошукових оперативно-розшукових 

заходів, які здійснюються оперативними підрозділами Національної поліції. Поняття 

принципів оперативно-розшукової діяльності. Система принципів оперативно-розшукової 

діяльності. 

Конституційні гарантії дотримання прав і свобод громадян. Поняття та сутність 

принципу права на свободу й особисту недоторканність. Поняття та сутність принципу 

недоторканності житла. Поняття та сутність принципу таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної й іншої кореспонденції. Поняття та сутність принципу поваги до 

гідності особи. Поняття та сутність принципу невтручання в особисте і сімейне життя 

людини. Поняття та сутність принципу презумпції невинуватості. 

Етичні і правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод 

громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності у 

використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-

розшукові ситуації, у яких суттєво обмежуються конституційні права та свободи 

громадян. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та 

http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib
http://www.ddb.de/
http://www.lawbook.by.ru/
http://www.ulf.com.ua/
http://www.ecle.gov.ua/
http://www.ulde.kiev.ua/news.php
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моральних збитків. Система і тлумачення підстав проведення оперативно-розшукової 

діяльності. 

Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність 

принципів верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини. Спеціальні 

принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів конспірації, 

взаємодії з органами управління та населенням, повноти та об’єктивності дослідження 

обставин події,  наступальності. 

Тема 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії 

законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності 

Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання оперативно-

розшукової діяльності Національної поліції. Законодавчі та підзаконні нормативні акти, 

що регламентують роботу оперативних підрозділів, їх права та обов’язки. Конституція 

України, закони України, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, 

відомчі нормативні акти та їх роль у правовому регулюванні оперативно-розшукової 

діяльності. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних 

засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового 

регулювання ОРД. Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні оперативно-

розшукової діяльності. 

Правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян 

під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності у використанні 

інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності.  

Тема № 4. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус 
Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх 

компетенція. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів 

Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Служби 

зовнішньої розвідки, Національного антикорупційного бюро України, Управління 

державної охорони, органів доходів і зборів, Державної кримінально-виконавчої служби 

України, органів Державної прикордонної служби України. 

Загальна характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України, їх 

система, структура, функції, права та обов’язки. Компетенція працівників оперативних 

підрозділів органів Національної поліції. Співвідношення термінів «суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Працівники 

оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання завдань ОРД. 

Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів, пільги у 

питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення. Соціальні гарантії, що 

надаються працівникам оперативних підрозділів та їх близьким у разі загрози їх життю, 

здоров’ю у зв’язку зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності. 

Основи використання та гарантії державного захисту осіб, які конфіденційно 

залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Умови звільнення 

від відповідальності негласних працівників, які заподіяли шкоду правам, свободам 

людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Соціальні гарантії, пільги, що надаються таким особам, якщо настала інвалідність або 

смерть у зв’язку з виконанням завдань оперативно-розшукової діяльності. Порядок та 

підстави забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових 

заходів. 

Тема № 5. Права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Характеристика та компетенція окремих оперативно-розшукових підрозділів. Фактичні 

передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють ОРД, 
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між собою та з іншими державними органами. Міжнародне співробітництво у сфері 

боротьби зі злочинністю. 

Тема № 6. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності 

Підстави проведення ОРД. Порядок заведення оперативно-розшукової справи. 

Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження. Припинення та 

поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи. Підстави та 

порядок закриття оперативно-розшукової справи. Порядок отримання дозволу слідчого 

судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання 

отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого 

судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. 

Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів. 

Тема № 7. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності 

Визначення результатів ОРД, їх характеристика і види. Основні напрями 

використання результатів ОРД: як приводи та підстави для початку досудового 

розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальному провадженні; для попередження, виявлення, припинення і розслідування 

злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України; для розшуку злочинців та 

осіб, які безвісти зникли; для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних 

органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та 

близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких 

родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними 

органами України та членів їх сімей; для взаємного інформування підрозділів, 

уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних 

органів; для інформування державних органів. Умови, порядок і способи використання 

результатів ОРД у кримінальному судочинстві. Оформлення результатів ОРД. Прийняття 

рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-розшукової інформації та її 

розсекречування. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування. 

Особливості перевірки і оцінки результатів ОРД слідчим. Способи їх використання для 

вирішення завдань кримінального судочинства. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.   

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 

3. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності. 

4. Об’єкт, предмет та методи теорії оперативно-розшукової діяльності. 

5. Міждисциплінарні зв’язки теорії оперативно-розшукової діяльності. 

6. Принципи оперативно-розшукової діяльності. 

7. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності. 

8. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. 

9. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. 

10. Правова основа оперативно-розшукової діяльності. 

11. Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності. 

12. Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності. 

13. Закон України «Про Національну поліцію». Завдання та функції Національної 

поліції. 

14. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльністьт. 

15. Структура кримінальної поліції України. 

16. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

17. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

18. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. 

19. Гарантії законності під час здійснення  оперативно-розшукової діяльності.  
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20. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.  

21. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

22. Строки ведення оперативно-розшукових справ. 

23. Закриття оперативно-розшукових справ 

24. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

25. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань 

оперативно-розшукової діяльності. 

26. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. 

27. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії. 

28. Судовий контроль у сфері ОРД. 

29. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. 

30. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

31. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх відмінність від оперативно-розшукових 

заходів. 

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

33. Поняття оперативно-розшукової інформації. 

34. Оперативні обліки: поняття та види. 

35. Взаємодія в оперативно-розшуковій діяльності. 

36. Види слідчо-оперативних груп. 
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