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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 Метою додаткового вступного випробування є з'ясування рівня знань абітурієнтів з 
теорії держави і права, цивільного права, цивільного процесуального права, кримінального 
права та кримінального процесуального права. При проведенні додаткового вступного 
випробування із вступниками також враховується ступінь оволодіння ними навичками роботи з 
міжнародними та національними правовими актами, вміння правильно їх тлумачити. 
 Структура: додаткове фахове вступне випробування включає теми з теорії держави і 
права, цивільного права, кримінального права, цивільного процесуального права та 
кримінального процесуального права; складається з 60 тестових завдань.  

 
Вимоги до професійного відбору 

а) Загальні вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів: 
− високий рівень засвоєння програмного матеріалу; 
− необхідний загальнокультурний рівень; 
− ґрунтовне знання основних правових та суспільствознавчих понять; 
− знання основних засад політичної системи України; 
− знання основних понятійних категорій окремих галузей національного права; 
− навички роботи з інформацією із засобів масової інформації. 

 
б) Спеціальні вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів: 
Вступники повинні знати: 
− предмет теорії держави і права; концепції про походження держави і права; 
− поняття і ознаки держави, її форми правління та державного устрою; 
− закономірності побудови правової держави; 
− правотворчість, правозастосування і тлумачення норм права; 
− поняття правомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності; 
− основні поняття, категорії та інститути цивільного права, особливості цивільно-

правового регулювання суспільних відносин в умовах ринкової економіки; 
− чинне цивільне законодавство; 
− поняття, принципи та способи здійснення і захисту цивільних прав; 
− теорію кримінального процесуального права (позиції вчених-процесуалістів щодо 

проблемних питань, які потребують наукового підходу та дослідження); 
− кримінальне процесуальне законодавство, практику його застосування судами, органами 

досудового розслідування, прокурорами, адвокатами; 
− особливості розслідування злочинів та кримінальних проступків; 
− проведення та оформлення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; 
− особливі порядки провадження в суді першої інстанції; 
− виконання судових рішень; 
− міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 
− кримінальне законодавство України, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з 

питань застосування кримінального законодавства, стан судової практики; 
− стан основних проблем науки кримінального права;  
− предмет та принципи кримінального права, його систему;  
− підстави кримінальної відповідальності; 
− основні інститути кримінального права; 
− систему та види кримінальних покарань, умови та порядок їх застосування; 
− види окремих злочинів, та їх склад;  
− правила кваліфікації злочинів;  
− стан основних проблем науки цивільного процесуального права; 
− предмет і метод галузі цивільного процесуального права України; 
− структуру нормативно-правових актів у сфері цивільного процесуального судочинства; 



− види проваджень у цивільному процесі; 
− стадії цивільного процесу; 
− порядок здійснення судочинства за участю іноземних осіб. 

 
 уміти: 

– володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями; 
– давати аналіз і тлумачення нормам права, нормативно-правовим актам; 
– використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини; 
– обґрунтовувати законність доцільності правових рішень, що приймаються; 
– розрізняти поняття права, його функції, форми та соціальну цінність; 
– тлумачити положення чинного кримінального процесуального законодавства, 

орієнтуватись в його системі; 
– захищати права, свободи і законні інтереси громадян; 
– застосовувати форми виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації; 
– складати процесуальні документи; 
– виробляти вміння і навички вірного застосування норм кримінального процесуального 

права на практиці; 
– орієнтуватися в системі кримінального законодавства та знаходити в ньому необхідну 

для даного конкретного випадку норму; 
– тлумачити чинне кримінальне законодавство;  
– кваліфікувати злочин в точній відповідності з законом; 
– визначати справедливість покарання, обраного за конкретною справою; 
– правильно оцінювати застосування звільнення від покарання та його відбування, умовно-

дострокове звільнення від покарання; 
– обчислювати строки давності та погашення судимості; 
– аналізувати юридичну практику та оцінювати її з точки зору відповідності закону;     
– застосовувати норми Конституції України та Законів України, що стосуються цивільних 

процесуальних правовідносин на практиці; 
– знайомитися з практикою застосування правових норм судами. 
– забезпечувати суворе дотримання законодавства, правильне застосування норм 

цивільного права у практичній роботі; 
– використовувати різноманітні цивільно-правові засоби у вирішенні економічних та 

соціальних завдань, захисті цивільних прав фізичних та юридичних осіб; 
– розробляти документи цивільно-правового характеру, здійснювати методичне 

керівництво правовою роботою на підприємстві, проводити консультації з цивільно-
правових знань. 

 
 

 
 
 
 
 



ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

 
Теорія держави і права 

Тема 1. Предмет, метод та функції загальної теорії держави і права 
Розуміння предмету і структури теорії держави і права як науки і навчальної дисципліни. 

Основна мета і завдання теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни.  
Поняття і структура методології теорії держави і права. Прийоми та засоби дослідження 

державно-правових явищ. Розуміння загальнонаукових (діалектичного, історичного, системно-
структурного та ін.), спеціально-наукових методів пізнання (порівняльного правознавства, 
кібернетичного, синергетичного, соціологічного, техніко-юридичного та ін.) та логічних 
прийомів загальнотеоретичного пізнання держави і права (аналіз, синтез, індукція, дедукція 
тощо).  

Розуміння змісту функцій теорії держави і права (гносеологічної, пізнавальної, 
евристичної, методологічної, онтологічної, політичної, ідеологічної, практично-прикладної, 
прогностичної, інтерпретаційної та ін.).  

Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки. Напрямки розвитку науки 
теорії держави і права в Україні.  

Поняття юридичної науки. Система юридичної науки. Історико-теоретичні науки. 
Співвідношення теорії держави і права з історією держави і права та історією вчень про 
державу і право. Співвідношення теорії держави і права з галузевими науками, прикладними та 
спеціальними науками. Теорія держави і права та міжнародне публічне і міжнародне приватне 
право. Зв'язок теорії держави і права та юридичної практики.  

Теорія держави і права у системі суспільних наук. Співвідношення теорії держави і права 
та філософії, соціології, політології, економічної теорії тощо.  

 
Тема 2. Походження держави 
Характеристика первісного суспільства. Організація соціальної влади у 

первіснообщинному суспільстві. Загальне й особливе у походженні держав у різних народів. 
Основні закономірності походження держави. Специфіка походження європейських держав, 
держав близького сходу тощо. Основні наукові концепції (теорії) походження держави 
(патріархальна, теологічна, договірна, насилля, психологічна, органічна, історико-
матеріалістична тощо). Нетрадиційні теорії походження держави (іригаційна, криміногенна, 
космологічна).  

Відмінність публічної влади первісного суспільства від апарату влади в державі. 
Особливості соціального регулювання суспільних відносин первісного суспільства. 
Походження права. Відмінність права від соціальних норм первісного ладу. Держава і право як 
загально-соціальні та взаємопов'язані інститути. Співвідношення держави і права.  

 
Тема 3. Поняття і сутність держави. Типологія держав. Функції держави 
Поняття держави та її основні ознаки. Функціональне призначення елементів держави: 

населення (об'єднання суспільства), територія, публічна влада, апарат державної влади, апарат 
державного примусу, податкова система, правова система нормативного регулювання. 
Внутрішня і зовнішня сторони суверенітету як ознаки держави. Співвідношення суверенітету 
держави з суверенітетом народу і суверенітетом нації. Національний суверенітет і право націй 
на самовизначення.  

Сутність держави. Класовий характер держави. Соціальна цінність держави. Забезпечення 
державою інтересів суспільства, громадян, національних, релігійних та інших відносно 
відокремлених груп. Вплив державної влади на політичний, економічний та соціальний устрій 
суспільства. Розуміння держави в історії державно-правової думки.  

Розуміння типології держав. Цивілізаційний і формаційний підходи до типології держав. 
Вчення про суспільно-економічну формацію. Види цивілізацій і відповідні їм типи держав. 
Особливості держав у межах одного типу. Східний тип держав. Особливості держав 
рабовласницького, феодального, капіталістичного (буржуазного), соціалістичного суспільства. 
Держава соціально-демократичного типу.  



Основні сучасні концепції держави (соціологічного спрямування, юридичного 
спрямування, у теоріях анархізму, етатизму тощо).  Характеристика держави у доктринах 
соціологічного спрямування (теорія солідаризму, плюралістичної демократії, елітарної 
демократії, конвергенції, доктрини технократії, держава загального благоденства та ін.). 
Загальна характеристика та основні ознаки правової держави. Соціальна держава. Розвиток 
держави в сучасній Україні.  

Поняття функцій держави. Визначення основних напрямів діяльності держави. 
Класифікація функцій держави. Загальносоціальні функції держави, функції захисту групових 
інтересів. Внутрішні і зовнішні функції держави. Основні правові форми здійснення функцій 
держави (правотворча, правозастосовча, правоохоронна, контрольно-наглядова, 
інтерпретаційно-правова, засновницька). Методи здійснення функцій держави (метод 
законності, метод переконання, метод примусу та інші). Функції сучасної держави України.  

 
Тема 4. Форма держави 
Поняття і структура форми держави: форма державного правління, форма державного 

устрою, форма державного (політичного) режиму. Поняття та основні риси елементів форми 
держави.  

Розуміння форми державного правління. Монархія і республіка як класичні форми 
правління держави. Критерії визначення форм державного правління. Поняття монархії. 
Різновиди монархічних форм правління (абсолютна та обмежена (станово-представницька, 
конституційна (дуалістична і парламентська). Сучасні монархії. Основні ознаки республіки. 
Види республіканських форм правління. Юридичні ознаки та особливості парламентської, 
президентської та змішаної (президентсько-парламентської, парламентсько-президентської) 
форм республіканського правління. Специфіка співвідношень повноважень вищих органів 
влади у різних формах республіки. Підзвітність та відповідальності уряду як один з основних 
факторів визначення форми державного правління. Особливості форми державного правління в 
Україні, перспективи її розвитку.  

Поняття форми державного устрою. Прості та складні форми державного устрою. Основні 
ознаки унітарної держави. Автономія в складі унітарної держави, її юридичні ознаки. 
Специфіка унітарної форми устрою в України. Правовий статус Автономної Республіки Крим. 
Поняття та специфічні ознаки федеративної держави. Особливості суверенітету і територіальної 
цілісності федеративної держави. Правові підстави формування федерації. Розуміння суб’єкту 
федерації. Розмежування сфер повноважень між федерацією та її суб’єктами. 
Взаємовідношення між федеральними органами державної влади і органами влади суб'єктів 
федерації. Види федерацій. Національні, територіальні та національно-територіальні федерації.  

Різноманітність підходів до розуміння конфедерації. Особливості й ознаки конфедерації. 
Принцип державного суверенітету і конфедерація. Історичні приклади формування 
конфедерацій. Співвідношення понять конфедерації з співдружністю держав (Європейський 
Союз, СНД), міжнародними організаціями (ЮНЕСКО, ООН, НАТО) тощо.  

Державний (політичний) режим: поняття, види. Чинники, що впливають на вид 
політичного режиму. Демократичний режим: поняття, основні ознаки. Умови формування 
демократичного режиму в державах постсоціалістичного періоду (Україні, країнах СНД, 
східної Європи тощо).  Недемократичні режими: поняття, основні ознаки, різновиди 
(деспотичний, тиранічний, військово-диктаторский, фашистський та ін.).  

Види та особливості недемократичних режимів. Авторитарні та тоталітарні режими.  
 

Тема 5. Механізм держави  
Роль механізму держави у забезпеченні здійснення її функцій. Поняття і структура 

механізму сучасної держави. Різновиди державних інституцій – складових механізму держави: 
державні органи, державні підприємства, установи та організації. Особливе місце збройних сил 
в механізмі держави.  

Поняття державного апарату і його характерні ознаки. Державні органи як складова 
державного апарату. Поняття та різновиди державних органів. Критерії класифікації органів 
держави. Система державних органів в України. Централізація і децентралізація в організації та 



функціонуванні державних органів. Професійність державного апарату. Розуміння допоміжного 
апарату в механізмі держави.  

Принципи організації і діяльності державного апарату. Єдність державної влади та її поділ 
на законодавчу, виконавчу і судову. Загальна характеристика, функції та принципи діяльності 
органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Специфіка втілення принципу поділу 
влади в Україні. Система стримувань і противаг між гілками влади за Конституцією України.  
Формування механізму держави (державного апарату) в Україні.  

 
Тема 6. Держава у політичній системі суспільства 
Розуміння, поняття та структура політичної системи суспільства. Елементи політичної 

системи України. Поняття політичної влади і державної влади. Місце держави в політичній 
системі суспільства. Держава і об’єднання громадян. Класифікація об’єднань громадян. Форми 
та правова основа взаємодії об'єднань громадян (комерційних, некомерційних) і трудових 
колективів з державою. Державна влада і політичні партії. Партії в політичній системі 
суспільства: правове регулювання статусу та діяльності. Державний політичний режим і 
політична ідеологія у структурі політичної системи суспільства. Розуміння внутрішньої і 
зовнішньої політики держави.  
 Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади у суспільстві. 
Держава і влада церкви.  

 
Тема 7. Теорії демократії 
Поняття і ознаки демократії. Співвідношення понять демократія та народовладдя. 

Соціальна цінність демократії. Чинники впливу на рівень демократії. Зовнішні прояви (форми) 
демократії. Розуміння форм демократії. Безпосередня демократія та представницька демократія. 
Поняття інституту демократії, різноманітність інститутів демократії. Вибори та референдуми в 
системі інститутів демократії. Суб’єкти демократії. Людина (громадянин) як головний суб’єкт 
демократії. Принципи демократії. Реальність прав і свобод людини і громадянина та умови 
втілення їх у життя в демократичній державі. Співвідношення більшості і меншості. Демократія 
і самоврядування як одна з форм здійснення народовладдя. Демократія в умовах України.  

 
Тема 8. Громадянське суспільство і держава 
Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства. Поняття 

та ознаки громадянського суспільства. Умови формування громадянського суспільства. 
Сутність громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності. 
Обмеженість державної влади правом і законами. Взаємодія громадянського суспільства і 
держави. Принцип взаємної відповідальності людини і громадянина. Економічний, політичний, 
інформаційний, ідеологічний плюралізм як засади формування громадянського суспільства в 
Україні. Правова культура населення як передумова формування громадянського суспільства і 
правової держави.  
 
 Тема 9. Поняття і сутність права і праворозуміння 
 Основні теорії походження права (теологічна, природного права, історичної школи, 
психологічна, історико-матеріалістична (марксистська)).  
 Соціальні регулятори поведінки людей первіснообщинного ладу. Закономірності 
виникнення права. Основні шляхи формування права: санкціонування державою звичаїв 
(звичаєве право); безпосередня правотворчість органів державної влади; утворення правових 
норм судовими органами (правові прецеденти); укладення нормативних договорів 
(міжнародних, колективних тощо). Відмінності права від соціальних норм первісного ладу.  
 Поняття та ознаки об’єктивного права. Загальна характеристика права суб’єктивного. 
Соціальні та юридичні ознаки сучасного права. Нормативність, системність, формальна 
визначеність, вольовий характер, загальна обов'язковість, гарантованість державою, здатність 
виступати критерієм правомірності або неправомірності поведінки суб'єктів права, як юридичні 
ознаки права. Соціальна справедливість і свобода, їх міра як сутність права. Право як система 
норм (правил) поведінки особи, нормативна основа організації та функціонування державної 
влади, об'єднань громадян, інших суб’єктів.  



 Підходи  до розуміння сутності права. Класовий підхід. Загальносоціальний підхід до 
сутності права. Різноманітність підходів розуміння права. Головні підходи до праворозуміння. 
Школа природного права (вчення древніх греків, концепції Дж. Локка, Б. Спінози, Г. Гроція, Ф. 
Вольтера, Дж. Роулса, Р. Штаммера, П. Пестеля, Г. Сковороди). Поділ права на природне і 
позитивне. Концепція позитивізму (Д. Остін, Г. Кельзен, Г. Харт, Г. Шершеневич). 
Соціологічна теорія права (О. Конт, Є. Ерліх, Р. Паунд, Г.Гурвич, Е.Дюркгейм). Психологічна 
школа права (вчення Л. Петражицького). Марксистське вчення про право (К.Маркс, Ф.Енгельс). 
Аксіологічний, системний, інтегративний підходи до праворозуміння.  
  
 Тема 10. Право в системі соціального регулювання  
 Поняття і загальні риси соціального регулювання у суспільстві. Поняття і загальні риси 
соціальних норм. Класифікація соціальних норм: звичаї, мораль, корпоративні, релігійні, 
політичні, правові, етичні та інші норми. Загальне й особливе у соціальних нормах. Право і 
традиції. Право і технічні норми, їх співвідношення і взаємодія. Технічно-правові норми. Право 
і мораль. Ознаки, які відрізняють норми права від норм моралі. Право та моральний рівень 
розвитку суспільства. Справедливість і право. Роль права у розвитку і зміцненні моралі 
суспільства. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом.  
 Соціальна цінність права, його місце і роль у системі соціального нормативного 
регулювання. Право як загальнолюдська цінність. Право як втілення справедливості та 
інструментальна цінність права.  
 Право, політика, економіка. Право і матеріальні суспільні відносини. Взаємовплив права 
і економіки. Роль права у стимулюванні розвитку нових економічних відносин. Право і 
демократія. Взаємовплив права і політики. Роль політики у визначенні змісту і напрямків 
правового регулювання.  
  
 Тема 11. Функції і принципи права  
 Поняття функції права. Класифікація функцій права. Спеціально-юридичні функції права 
(регулятивна та охоронна). Загально-соціальні функції права (виховна, інформаційна, 
орієнтовна та ін.). Право як регулятор суспільних відносин.  
 Принципи, що діють у правовій системі: їх поняття та класифікація. Загальнолюдські 
(цивілізаційні), загальні, міжгалузеві та галузеві принципи. Принципи правових інститутів. 
Втілення загальнолюдських цінностей у цивілізаційних принципах права. Принципи гуманізму, 
демократизму, справедливості, свободи та рівності як загальнолюдські принципи права. 
Загальні принципи права – єдність прав і обов’язків суб’єктів суспільних відносин, 
гарантованість прав і свобод громадян, відповідальності за вину, законності, поділу права, 
поєднання стабільності і динамізму. Роль принципів права у правотворчості та 
правозастосуванні.  
  
 Тема 12. Норми права  
 Поняття і загальні ознаки норм права. Норма права як правило поведінки. Регулятивний і 
загальнообов’язковий характер норми права, соціальна, економічна і культурна обумовленість 
норми права, формальна визначеність норми права, примусовість, неперсоніфікованість. 
Співвідношення норми права з іншими соціальними нормами.  
 Основні критерії класифікації норм права. Види норм права. Природа, особливості і 
значення в правовому регулювання спеціалізованих норм права. Види спеціалізованих норм 
права: норми-засади, норми-принципи, визначально-установчі норми, норми-дефініції, норми-
презумпції, норми-строки, норми-преюдиції, норми-фікції, норми-конструкції тощо. 
Регулятивні і правоохоронні норми права. Зобов’язальні, уповноважувальні і заборонні норми 
права. Імперативні норми права. Диспозитивні норми права. Рекомендаційні норми права. 
Заохочувальні норми права. Норми матеріального і процесуального права. Юридична колізія. 
Колізійні норми права.  
 Структура норми права: поняття, елементи. Загальна характеристика структурних 
елементів норми права: гіпотези, диспозиції, санкції. Гіпотеза норми права: поняття і види 
(прості, складні, альтернативні гіпотези). Диспозиція норми права: поняття і види (абсолютно 
визначені, відносно визначені диспозиції). Санкція норми права: поняття і види (штрафні 



(каральні) і правопоновлюючі, абсолютно визначені та відносно визначені, прості, складні та 
альтернативні санкції). Структура регулятивних і правоохоронних норм права.  
 Стаття нормативно-правового акта: поняття та співвідношення з нормою права. Способи 
викладення норм права у статтях нормативно-правових актів: прямий, відсильний, бланкетний.  
 
 Тема 13.  Форми (джерела) права 
 Поняття і види форм (джерел) права, їх загальна характеристика. Правовий звичай. 
Правовий (судовий, адміністративний) прецедент. Нормативний правовий акт. Нормативний 
правовий договір (міжнародний, колективний). Доктринальна форма. Догми (принципи, 
правила) релігії як форма права. Специфіка форм (джерел) права у різних правових системах. 
Значення форми права у правовому регулюванні суспільних відносин та систематизації 
законодавства.  
 Судовий прецедент: основні ознаки, особливості та співвідношення з іншими формами 
права.  
 Правовий звичай: поняття, основні ознаки та особливості.  
 Нормативно-правові договори: поняття, ознаки та види (типові, примірні, міждержавні 
нормативно-правові договори).  
  
 Тема 14. Нормативно-правові акти 
 Поняття, функції і принципи нормотворчості. Стадії створення нормативно-правових 
актів. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, система та види. Закони та підзаконні акти, їх 
загальні та особливі риси.  
 Закон як нормативно-правовий акт держави вищої юридичної сили. Співвідношення 
закону та права. Співвідношення принципів верховенства закону та верховенства права. Закон у 
вузькому та широкому, матеріальному та формальному розумінні. Право та законодавство. 
Класифікація законів. Конституційні, кодифікаційні та прості (звичайні) закони. Загальні та 
спеціальні закони. Основний закон (Конституція) держави. Особливе місце Конституції в 
системі нормативно-правових актів держави.  
 

Тема 15. Правоутворення  
 Поняття та ознаки правоутворення. Рівні правоутворення: гносеологічний, матеріальний, 
інституціональний. Етапи правоутворення. Характерні риси правозакріплення та 
правотворчості як етапів правоутворення. Функції правозакріплення та правотворчості.  
 Поняття та ознаки правотворчості. Принципи правотворчості: загальнолюдські 
(гуманізму, демократизму, гласності, законності) та спеціальні (науковості та професіоналізму, 
планування, оперативності, поєднання динамізму і стабільності). Види правотворчості. 
Безпосередня правотворчість. Санкціонована правотворчість. Делегована правотворчість, її 
переваги і недоліки. Первинна, поточна та кодифікаційна правотворчість.  
 Етапи процесу правоутворення. Специфіка законодавчого процесу. Суб'єкти 
законодавчого процесу. Основні стадії законодавчого процесу: їх поняття та основі риси. 
Поняття, основні риси та види юридичної техніки. Значення юридичної техніки в правотворчій 
діяльності. Законодавча техніка: поняття, прийоми і засоби. 
 
 Тема 16. Система права і система законодавства. Систематизація нормативно-
правових актів 
 Поняття і характерні риси системи права. Структура системи права, загальна 
характеристика її структурних елементів. Галузь права. Профілюючі, процесуальні і спеціальні 
галузі права. Підгалузь права як структурний елемент системи права, її специфіка. Основні риси 
інституту права. Класифікація інститутів права: галузеві та міжгалузеві, прості та складні, 
регулятивні та охоронні. Правова норма (норма права) як первинний, найменший структурний 
елемент права.  
 Основи та принципи побудови системи права, зв’язки між її елементами. Предмет і 
метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути, 
їх роль у правотворчості й правозастосуванні. Поняття предмету правового регулювання. 



Поняття та класифікація методів правового регулювання. Публічне і приватне право. 
Матеріальне і процесуальне право. Основні галузі системи права України.  
 Система права і правова система: співвідношення між ними. Система законодавства: 
поняття, основні риси та структурні підрозділи. Співвідношення системи права і системи 
законодавства. Структура законодавства. Співвідношення галузі законодавства і галузі права. 
Фактори формування та розвитку системи законодавства. Структура законодавства України.  
 Поняття систематизації законодавства. Облік, інкорпорація та консолідація як форми 
систематизації нормативно-правових актів. Кодифікація як різновид систематизації 
законодавства, її характерні риси, мета, види. Види кодифікаційних актів. Інкорпорація: 
поняття та види. Офіційна та неофіційна інкорпорація. Критерії систематизації законодавства 
шляхом інкорпорації. Види інкорпорацій. Основні риси і цілі консолідації.  
 
 Тема 17. Правові відносини 
 Поняття і характерні риси правових відносин. Класифікація правових відносин. 
Регулятивні та охоронні правовідносини. Матеріально-правові та процесуально-правові 
правовідносини. Довгострокові та короткострокові правовідносини. Склад правових відносин.  
 Суб’єкти правовідносин: поняття, види. Індивідуальні (фізичні особи) та колективні 
(об’єднання осіб) суб’єкти правовідносин. Юридична особа як суб’єкт правових відносин: 
поняття та основні ознаки. Держава як специфічний суб’єкт правовідносин. Правосуб’єктність 
як необхідна передумова виникнення правовідносин: поняття та склад. Правоздатність: 
поняття, види. Загальна та спеціальна правоздатність. Специфіка правоздатності юридичних 
осіб, їх правовий статус. Поняття і характеристика дієздатності. Позбавлення дієздатності. 
Деліктоздатність: поняття, її особливість у певних категорій населення. Правовий статус 
суб’єктів правовідносин. Компетенція державних органів і організацій як втілення їх 
правосуб’єктності. Правовий статус особи: поняття, зміст. Суб’єктивні права, правомочність і 
юридичні обов’язки суб’єктів права. Поняття і зміст суб’єктивного права. Розуміння 
юридичного обов’язку: поняття, його структурні елементи.  
 Об’єкти правових відносин: поняття, різновиди. Предмети матеріального світу. Речі і 
цінності. Особисті немайнові блага як об’єкти правових відносин. Продукти духовної творчості. 
Юридичні факти: поняття, ознаки, роль у правовій системі. Класифікація юридичних фактів. 
Юридичні дії і події. Правоутворюючі, правозмінюючі і правоприпиняючі юридичні факти. 
Прості та складні юридичні факти. Одноразові і тривалі юридичні факти.  
 
 Тема 18. Реалізація правових норм 
 Поняття і зміст реалізації правових норм. Підстави класифікації способів і форм 
реалізації правових норм. Форми безпосередньої правореалізації (використання, виконання, 
дотримання): їх поняття, основні ознаки, юридична природа і роль у правовому регулюванні 
суспільних відносин.  
 Застосування норм права як специфічна форма його реалізації: поняття, ознаки. Умови 
та об’єктивні обставини застосування права як правової форми діяльності держави. 
Застосування права як стадія реалізації права. Форми правозастосовчої діяльності держави. 
Суб'єкти застосування норм права. Поняття застосування правових норм. Стадії застосування 
нормативних приписів. Вибір і аналіз правової норми (правова кваліфікація) як стадія 
правозастосовчого процесу. Ухвалення рішення у справі як завершальна стадія процесу 
застосування права.  
 Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів. Обґрунтованість, 
законність, доцільність застосування норм права. Достовірність та точність норми права, що 
застосовується. Проблема зловживання правом.  
 Акти правозастосування: поняття і ознаки. Види актів застосування права за 
юридичними наслідками, за формою зовнішнього прояву (письмовий, усний, конклюдентний). 
Відмінність акту правозастосування від нормативно-правового акту та акту тлумачення 
правових норм.  
 Прогалина у праві (законодавстві): поняття та ознаки. Причини прогалин у праві 
(законодавстві). Основні засоби усунення прогалин у праві (законодавстві). Аналогія закону, 



аналогія права та субсидіарне застосування. Юридичні колізії: поняття, ознаки. Відмінність 
юридичних колізій від прогалин у праві (законодавстві). Шляхи розв’язання юридичних колізій.  
 
 Тема 19. Тлумачення норм права 
 Поняття та мета тлумачення норм права. Інтерпретаційно-правова діяльність. Мета та 
напрямки сучасного тлумачення норм права.  
 Способи тлумачення норм права: поняття та види тлумачення. Граматичний, логічний, 
систематичний, історичний, цільовий способи тлумачення норм права. Офіційне і неофіційне 
тлумачення норм права.  
 Основні ознаки офіційного тлумачення норм права. Види офіційного тлумачення норм 
права (автентичне, легальне, делеговане, казуальне тощо). Органи делегованого тлумачення 
норм права в Україні.  
 Розуміння та ознаки неофіційного тлумачення норм права. Побутове, професійне та 
доктринальне тлумачення норм права як форми неофіційного тлумачення правових норм.  
 Інтерпретаційні акти: поняття, особливості. Види інтерпретаційних актів (автентичні, 
легальні, акти делегованого тлумачення та ін.). Тлумачення норм права за обсягом їх правового 
змісту. Адекватне, поширювальне, обмежувальне тлумачення.  
 
 Тема 20. Правова свідомість і правова культура 
 Поняття та основні риси правової свідомості. Правосвідомість як різновид суспільної 
свідомості. Суб’єкти та об’єкти правосвідомості. Зміст правової свідомості, його елементи 
(правова ідеологія та правова психологія). Поняття та структура правової психології. Поняття 
та прояви правової ідеології. Ознаки, що відрізняють правову ідеологію від правової психології. 
Вимоги формування правової ідеології в демократичній правовій державі.  Функції правової 
свідомості: гносеологічна, регулятивна, оцінна. Види правової свідомості. Побутова 
(емпірична), професійна, наукова (теоретична) правосвідомість. Індивідуальна, групова, масова 
і суспільна правосвідомість.  
 Правосвідомість і право: їх взаємовплив і взаємозв’язок. Вплив правосвідомості на 
законотворчість і правореалізацію. Специфічна роль професійної правосвідомості у процесі 
правозастосування. Вплив правосвідомості на праворозуміння.  
 Основні підходи до розуміння правової культури (антропологічний, соціологічний, 
філософський). Поняття і сутність правової культури. Рівні правової культури. Взаємозв’язок 
правової культури особистості і правової культури суспільства. Структурні елементи правової 
культури особистості. Елементи правової культури. Співвідношення правової та політичної 
культури.  
 Поняття і прояви деформації правосвідомості (правовий інфантилізм, правовий ідеалізм, 
правовий дилетантизм). Правовий нігілізм як форма деформації правосвідомості. Вплив 
правового нігілізму на стан режиму законності, реалізацію та забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина. Причини правового нігілізму, шляхи його подолання.  
  

Тема 21. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність  
 Поняття, ознаки і види правової поведінки.  
 Правомірна поведінка: поняття, риси і види. Об'єктивна та суб'єктивна сторони 
правомірної поведінки. Типи правомірної поведінки. Позитивна правомірна поведінка. 
Вимушена правомірна поведінка (пристосовницька, конформістська та маргінальна), умови та 
причини їх існування у сучасному суспільстві. Співвідношення права та поведінки. 
Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Протиправність, винність, соціальна шкідливість 
(небезпечність), наслідки як ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Суб'єкт 
правопорушення: поняття, ознаки, особливості у різних галузях права. Деліктоздатність особи. 
Суб'єктивна сторона правопорушення (вина): поняття та її форми. Умисел та необережність. 
Прямий та непрямий умисел. Протиправна самовпевненість та протиправне недбальство як 
форми необережності. Соціальний, медичний та інтелектуальний критерії вини суб'єкту. 
Поняття об’єкту правопорушення. Різновиди об’єктів правопорушень (загальний, 
безпосередній). Об'єктивна сторона правопорушення, її ознаки. Причинний зв'язок між 



правопорушенням (дією чи бездіяльністю суб’єкта) та шкідливими наслідками, які настали. 
Причини та природа правопорушень. Причини злочинності, її основні форми.  
 Поняття та основні риси юридичної відповідальності. Підстави юридичної 
відповідальності. Обставини звільнення від юридичної відповідальності. Види юридичної 
відповідальності, їх відображення у чинному законодавстві України.  
 
 Тема 22. Законність і правопорядок  
 Поняття законності. Зміст принципу законності. Законність як метод державного 
керування, як режим правомірної діяльності органів держави. Режим законності у правовій 
державі. Законність і демократія: їх взаємодія, взаємовплив і взаємозв’язок.  
 Функції законності: поняття, види. Регулятивна функція законності. Функції 
забезпечення верховенства закону, правової соціалізації людини, гуманізації суспільних 
відносин, оцінювання політично-значущих дій. Законність та дисципліна. Види дисципліни. 
Виконавча дисципліна та її значення у роботі державного апарату. Технологічна дисципліна. 
Дисципліна у підприємницькій діяльності.  
 Поняття та ознаки правового порядку. Структурні елементи правопорядку (суб’єкти 
правопорядку, акти реалізації вимог законності (правомірні дії), правові відносини) та його 
види. Співвідношення права, законності і правопорядку. Громадський порядок та правовий 
порядок: їх взаємовплив і взаємозв’язок.  
 Система гарантій законності і правопорядку. Економічні і політичні гарантії. Соціальні 
та ідеологічні гарантії. Юридичні (правові) гарантії законності і правопорядку: поняття і види. 
Законодавче (конституційно-правове) забезпечення законності. Основні напрямки зміцнення 
законності та правопорядку.  
 
 Тема 23. Правове регулювання суспільних відносин 
 Правовий вплив на суспільні відносини. Поняття правового регулювання, його ознаки. 
Способи, методи та типи правового регулювання. Основні та допоміжні способи правового 
регулювання. Дозволи, зобов’язання та заборони. Примус, заохочення, надання пільг, 
рекомендації та покарання як допоміжні способи правового регулювання. Поняття методів 
правового регулювання. Імперативний та диспозитивний методи. Рекомендаційний та 
заохочувальний методи. Типи правового регулювання (загальнодозволений та 
спеціальнодозволений), їх основні ознаки. Види правового регулювання. Нормативне та 
індивідуальне, централізоване і децентралізоване правове регулювання.  
 Механізм правового регулювання: поняття, склад, структура. Стадії правового 
регулювання. Основні елементи механізму правового регулювання, їх зв'язок за взаємодія. 
Нормативна основа, правові відносини, акти реалізації норм права в механізмі правового 
регулювання. Вимоги до механізму правового регулювання в умовах демократичної правової 
держави. Ефективність правового регулювання: поняття та головні її критерії. Шляхи 
підвищення ефективності механізму правового регулювання.  
 Тема 24. Основні правові системи сучасності 
 Правова система: її поняття та елементи. Розуміння правової сім’ї, її співвідношення із 
поняттям правової системи. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації (історичний 
та географічний критерії; критерій ієрархії форм (джерел) права; критерій ролі судових органів 
у правоутворенні та ін.). Порівняльне правознавство та його роль у процесі удосконалення 
національного права.  
 Романо-германська правова система (сім’я). Англо-американська правова система: 
особливості її зародження. Основні етапи розвитку англо-американської правової системи. 
«Загальне право» і «право справедливості». Роль органів судової влади та їх рішень у процесі 
формування та розвитку загального права. Правило прецеденту: його характерні риси. 
Законодавство як джерело права у цій правовій системі. Право Англії та Уельсу. Право США.  
 Релігійно-традиційна правова система. Загальні риси релігійних та традиційних правових 
систем. Особливість релігійних (мусульманське, канонічне, індуське, іудейське право) і 
традиційних (японське, далекосхідне та ін.) правових систем. Специфіка мусульманського 
права. Джерела мусульманського права (Коран, Cунна, Iджма, Kійас). Місце канонічного права 
в християнській релігії. Характерні ознаки та оригінальність індуського права. Іудейське 



(єврейське) право: специфіка виникнення і розвитку. Тора та талмудична література (Мішна, 
Мндрашим, Барайти, Єрусалимський та Вавилонський Талмуди) як основні джерела 
іудейського права.  
 Специфіка традиційного права. Особливі риси японського права. Специфічні риси 
звичаєвого права держав Африки, Азії та Океанії.  
 

Цивільне право (Загальна частина) 
 

Тема 1. Цивільне право як галузь права 
Поняття цивільного права як галузі права. Місце цивільного права в правовій системі 

України. Поділ права на приватне і публічне, його значення для розуміння природи цивільного 
права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. Предмет цивільно-
правового регулювання: особисті немайнові та майнові відносини. Метод цивільно-правового 
регулювання. Функції сучасного цивільного права. 

Принципи цивільного права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини, неприпустимість позбавлення права власності, свобода договору, свобода 
підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, судовий захист цивільного права та 
інтересу, справедливість, добросовісність та розумність. Загальні засади цивільного права як 
приписи природного права. Система цивільного права. 

 
Тема 2. Джерела цивільного права 
Джерела цивільного права та їх види. Поняття і структура цивільного законодавства. 

Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.  
Конституція України як основа цивільного законодавства України. Цивільний кодекс 

України. Структура Цивільного кодексу України. Закони України. Акти Президента України. 
Акти Кабінету Міністрів України. Акти інших органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. Рішення Конституційного Суду України. Акти цивільного 
законодавства і договір. Договір як приватна правотворчість. Судовий прецедент. Цивілістична 
доктрина. Звичаї, зокрема звичаї ділового обороту. Локальні (корпоративні) нормативні акти, 
прийняті органами управління юридичних осіб, які регулюють їх діяльність. 

Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. 
Аналогія закону та аналогія права. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні  цивільного  законодавства. 
 
Тема 3. Цивільні правовідносини 
Поняття та особливості цивільних правовідносин. Відмежування цивільних правовідносин 

від інших правовідносин. Елементи цивільних правовідносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. 
Поняття суб’єктивного права та суб’єктивного обов'язку. Структура суб’єктивного цивільного 
права.  

Класифікація цивільних правовідносин. Абсолютні і відносні цивільні правовідносини. 
Регулятивні і охоронні цивільні правовідносини. 

 
Тема 4. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права 
Фізична особа, людина, особистість – поняття та відмежування цих категорій. Фізична 

особа як система правових статусів. Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. 
Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Правова природа охоронюваних 
законом інтересів зачатої, але ще ненародженої дитини. Запобігання обмеженню можливості 
фізичної особи мати цивільні права та обов’язки. Ім’я та місце проживання фізичної особи. 
Акти цивільного стану.  

Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. Зміст дієздатності фізичних осіб. 
Види цивільної дієздатності фізичних осіб. Зміна статусу фізичної особи. Еманципація: 
поняття, підстави, порядок, наслідки. Виникнення повної цивільної дієздатності до досягнення 
повноліття. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. 
Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки. Визнання 



фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки. Оголошення 
фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки. Правові наслідки появи 
фізичної особи, яка була оголошена померлою. 

Фізична особа-підприємець: специфіка  статусу. Опіка та піклування. Опіка над майном 
фізичної особи. 

 
Тема 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права 
Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи. Теорії юридичної особи. 

Юридичні особи приватного і публічного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 
Правосуб’єктність юридичної особи та її зміст. Майнові та особисті немайнові права та 
обов'язки юридичних осіб. Найменування юридичної особи (комерційне (фірмове) 
найменування). Місцезнаходження юридичної особи. Право юридичної особи на 
недоторканність ділової репутації та її судовий захист. Засоби індивідуалізації юридичної 
особи.  

Державна реєстрація юридичної особи. Установчі документи юридичної особи. Органи 
юридичної особи. Способи створення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, 
дозвільний і договірний. Філії та представництва юридичної особи. Припинення юридичних 
осіб. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація та ліквідація. Види реорганізації: 
злиття, поділ, приєднання, перетворення. Виділ юридичної особи. Добровільний та примусовий 
порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів.  

Види юридичних осіб. Установа: правовий статус. Товариство. Підприємницькі і 
непідприємницькі товариства. Господарські товариства. Правовий статус акціонерних 
товариств. Виробничі кооперативи.  

 
Тема 6. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади як 

суб’єкти цивільного права 
Поняття та ознаки держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад як 

суб’єктів цивільного права.  
Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад 

у цивільних відносинах.  
Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим та 

територіальних громад у цивільних відносинах.  
Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим та 

територіальних громад. 
 
Тема 7. Об’єкти цивільних прав 
Поняття і види об'єктів цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.  
Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та класифікація речей. Тварини як особливий 

об’єкт цивільних прав. Реєстрація прав на нерухоме майно. Майно як особливий об’єкт 
цивільних прав. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші та валютні цінності як 
об’єкти цивільних прав. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Групи та види цінних паперів. 
Передання прав за цінними паперами. Результати робіт та послуги як об’єкти цивільних прав. 
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав. Інформація як об'єкт 
цивільних прав. Види інформації. Суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин. Інформаційна 
діяльність: поняття та види. Режим доступу до інформації. Особисті немайнові блага як об'єкти 
цивільних прав. 

 
Тема 8. Особисті немайнові права фізичних осіб 
Поняття та ознаки особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав. Зміст 

особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення 
особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого 
немайнового права. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Право на 
спростування недостовірної інформації. Право на відповідь. Відмінність між відповіддю та 
спростуванням. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. 



Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право 
фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди. 

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право на 
життя. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю. Право на охорону 
здоров’я. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на 
таємницю про стан здоров’я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у 
закладі охорони здоров’я. Право на свободу. Право на особисту недоторканність. Право на 
донорство. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля. 

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Право на 
ім’я. Право на зміну імені. Право на використання імені. Право на повагу до гідності та честі. 
Право на повагу до людини, яка померла. Право на недоторканність ділової репутації. Право на 
індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на 
особисті папери. Розпоряджання особистими паперами. Право на ознайомлення з особистими 
паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів. Право на таємницю кореспонденції. 

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок. 
Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. 

Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Право на місце 
проживання. Право на недоторканність житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу 
пересування. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання. 
 

Тема 9. Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання обов’язків: загальні 
положення 

Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов’язку. Основні 
відмінності між суб’єктивним цивільним правом і правоздатністю. 

Здійснення цивільних прав. Особливості здійснення цивільних прав. 
Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Види зловживання правом. 

Шикана.  
Виконання цивільних обов'язків. Підстави звільнення від виконання цивільних обов’язків. 
 
Тема 10. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин 
Поняття юридичних фактів. Юридичні факти та юридичні умови. 
Класифікація юридичних фактів. Дії як юридичні факти. Правомірні та неправомірні дії. 

Юридичні вчинки та юридичні акти.  
Події як юридичні факти. Абсолютні події та відносні події. 
Класифікація юридичних фактів залежно від характеру правових наслідків. 

Правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі, правоперешкоджаючі та 
правовідновлюючі юридичні факти. 

 
Тема 11. Правочини як підстави виникнення, зміни і припинення цивільних 

правовідносин 
Поняття та ознаки правочинів. Воля і волевиявлення як суть правочину. Види правочинів. 

Умови дійсності правочинів. Презумпція правомірності правочинів. Форми правочинів. 
Способи волевиявлення. Усна форма правочину. Письмова форма правочину: проста та 
нотаріальне посвідчення. Укладення правочину шляхом мовчання. Укладення правочину 
шляхом конклюдентних дій. Державна реєстрація правочину: проблеми правової природи і 
співвідношення з державною реєстрацією речових прав. Місце вчинення правочину. Строки у 
правочинах. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної 
обставини. Відкладальні і скасувальні обставини. Тлумачення змісту правочину. Відмова від 
правочину. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону. 

Недійсність правочину. Види недійсних правочинів. Пороки волі і волевиявлення. 
Фіктивні та удавані правочини. Нікчемні та оспорювані правочини. Правові наслідки 
недійсності правочину (окремих його частин). Реституція двостороння і одностороння. Випадки 
недопущення реституції. 

 



Тема 12. Представництво і довіреність 
Поняття та види представництва. Підстави виникнення представництва. Склад 

правовідносин представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки 
вчинення правочину представником. Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням 
повноважень. Представництво за законом. Комерційне представництво.  

Представництво за довіреністю. Поняття та форма довіреності. Довіреність юридичної 
особи. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. 
Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. 

Випадки недопущення представництва. Інші форми встановлення й реалізації цивільних 
прав і обов'язків через інших осіб. 

 
Тема 13. Строки та терміни. Позовна давність у цивільному праві 
Поняття і значення строків та термінів в цивільному праві. Роль і місце строків та термінів 

у цивільних правовідносинах. Визначення строку та терміну. Початок перебігу строку. 
Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку. 

Види цивільно-правових строків. Визначення строку вказівкою на подію, яка неминуче 
повинна настати. Визначення строку моментом вимоги кредитора. Строки здійснення 
цивільних прав та виконання обов’язків. Строки існування цивільних прав та присікальні 
(преклюзивні) строки. 

Строки захисту цивільних прав: гарантійні строки, строки оперативного захисту, 
претензійні строки, строки позовної давності, процесуальні строки. Поняття позовної давності. 
Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Обчислення позовної давності. 

Початок перебігу позовної давності. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні. 
Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Закінчення 
строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності. Застосування 
позовної давності до додаткових вимог. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які 
позовна давність не поширюється. 

 
Тема 14. Захист цивільних прав 
Загальні положення захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав 

та інтересів: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує 
право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в 
натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші 
способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб. 

Захист цивільних прав та інтересів судом. Захист цивільних прав та інтересів в 
адміністративному порядку. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом. Самозахист 
цивільних прав та інтересів. 
 

Тема 15. Право власності: загальні положення 
Поняття власності та права власності. Право власності в об’єктивному розумінні. Право 

власності в суб’єктивному розумінні. Правомочності володіння, користування, розпорядження 
власником своїм майном. 

Суб’єкти, об’єкти, форми та зміст права власності. Абсолютний характер права власності. 
Здійснення права власності. Непорушність права власності. Тягар утримання майна. Ризик 
випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. Право виключної власності 
українського народу.  

Способи набуття та припинення права власності. Набуття права власності на новостворене 
майно. Набуття права власності на перероблену річ. Привласнення загальнодоступних дарів 
природи. Момент набуття права власності за договором. Набуття права власності на безхазяйну 
річ. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. Знахідка. Набуття 
права власності на знахідку. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та 
відшкодування витрат, пов’язаних із знахідкою. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права 



власності на бездоглядну домашню тварину. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної 
домашньої тварини та виплата винагороди. Набуття права власності на скарб. Набувальна 
давність. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є у 
комунальній власності. 

Підстави припинення права власності: відчуження власником свого майна; відмова 
власника від права власності; припинення права власності на майно, яке за законом не може 
належати цій особі; знищення майна; викуп пам’яток історії та культури; викуп земельної 
ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв’язку з метою 
суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене; звернення стягнення на 
майно за зобов’язаннями власника; реквізиція; конфіскація; припинення юридичної особи чи 
смерті власника. Інші підстави припинення права власності. 

 
Тема 16. Право державної та комунальної власності 
Поняття і призначення права державної власності. Право державної власності в 

об’єктивному розумінні. Право державної власності в суб’єктивному розумінні.  
Суб’єкти права державної власності. Об’єкти права державної власності. Майно, що може 

перебувати лише у державній або комунальній власності. 
Правове регулювання приватизації державного майна. Суб’єкти приватизації. Об’єкти 

державної власності, що підлягають приватизації. Об’єкти державної власності, що не 
підлягають приватизації. Об’єкти, що мають загальнодержавне значення. 

Поняття і призначення права комунальної власності. Суб’єкти права комунальної 
власності. Об’єкти права комунальної власності. Підстави виникнення права комунальної 
власності. 

 
Тема 17. Право приватної власності фізичних осіб 
Право приватної власності фізичних осіб в об'єктивному розумінні. Право приватної 

власності фізичних осіб в суб’єктивному розумінні. 
Суб’єкти права приватної власності фізичних осіб. Об’єкти права приватної власності 

фізичних осіб. Майно, що не може перебувати у власності фізичних осіб, громадських об'єднань, 
міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.  

Виникнення та припинення права приватної власності фізичних осіб. Виникнення у 
фізичних осіб права власності на доходи від участі в суспільному виробництві. Виникнення 
права власності на доходи фізичних осіб від індивідуальної праці та підприємницької 
діяльності. Виникнення у фізичних осіб права власності за договорами та іншими правочинами. 
Виникнення у фізичних осіб права приватної власності внаслідок успадкування майна. 
Виникнення у фізичних осіб права приватної власності внаслідок приватизації об’єктів 
державної та комунальної власності. Одержання дивідендів від цінних паперів і вкладів у 
кредитних установах. Отримання пенсій, різних державних допомог, стипендій. Отримання 
грошових сум чи іншого майна в порядку відшкодування заподіяної шкоди. Отримання коштів 
за аліментними зобов’язаннями. Правомірне  заволодіння дарами природи. Отримання різних 
премій, виграшів, призів. 

 

Тема 18. Право приватної власності юридичних осіб 
Суб’єкти права приватної власності юридичних осіб. Об’єкти права приватної власності 

юридичних осіб. Право приватної власності кооперативів. Суб’єкти та об’єкти права приватної 
власності кооперативу. Право приватної власності господарських товариств. Суб’єкти та 
об’єкти права приватної власності господарського товариства. Право приватної власності 
акціонерного товариства. Право приватної власності товариства з обмеженою відповідальністю, 
товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства та командитного товариства. 
Право приватної власності господарських об’єднань. Право приватної власності громадських 
організацій. Право приватної власності релігійних організацій.  
 

Тема 19. Право спільної власності 
Поняття і види права спільної власності. 



Поняття права спільної часткової власності. Суб’єкти права спільної часткової власності. 
Визначення часток у праві спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової 
власності. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій 
власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника 
розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі 
частки у праві спільної часткової власності. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій 
власності. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. 
Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є 
у спільній частковій власності. 

Поняття права спільної сумісної власності. Суб’єкти права спільної сумісної власності. 
Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній 
власності. Звернення стягнення на частку майна, що у спільній сумісній власності. Поділ майна, 
що є у спільній сумісній власності. 

Особливості права власності на землю (земельну ділянку). Суб’єкти права власності на 
землю (земельну ділянку). Особливості права власності на житло. Суб’єкти права власності на 
житло. 

 
Тема 20. Захист права власності 
Засади захисту права власності. Речові, зобов'язально-правові та цивільно-правові засоби 

захисту права власності. 
Право власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). 

Предмет віндикаційного позову. Право власника на вимогу майна від добросовісного набувача. 
Права та обов’язки добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів. Захист 
права власника від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). 
Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності. 
Інші способи захисту права власності. 
 

Тема 21. Речові права на чуже майно 
Речове право на чуже майно: поняття, ознаки та види. Захист речових прав на чуже майно. 
Суб’єкти права володіння чужим майном. Підстави виникнення права володіння. Підстави 

припинення права володіння. Обов’язки недобросовісного володільця. Умови неможливості 
витребування майна з незаконного володіння іншої особи. 

Поняття користування чужим майном. Поняття сервітуту. Встановлення сервітуту. Зміст 
сервітуту. Підстави припинення сервітуту. Підстави виникнення права користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Договір про надання 
права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб: строк дії, 
зміст. Підстави припинення права користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб. Підстави виникнення права користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої 
для забудови. Права та обов’язки землекористувача. Припинення права користування 
земельною ділянкою для забудови. Правові наслідки припинення права користування 
земельною ділянкою. 
 

Тема 22. Право інтелектуальної власності: загальні положення 
Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності 

та права власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. Види особистих 

немайнових прав і майнових прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав 
інтелектуальної власності. 

Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав 
інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком 
особам. Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового 
договору та за замовленням. Захист права інтелектуальної власності. 

 
Тема 23. Авторське право 



Поняття і джерела авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному 
розумінні. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб’єкти 
авторського права. Первинне і похідне авторське право. Співавторство. Нероздільне і роздільне 
співавторство. Умови співавторства. 

Виникнення авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі. Особисті 
немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору. 

Майнові права інтелектуальної власності на твір. Ознаки твору. Використання твору. 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення 
строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Захист авторського права. 

 
Тема 24. Суміжні права 
Поняття суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав. 
Використання виконання. Використання фонограми, відеограми. Використання передачі 

(програми) організації мовлення. 
Строк чинності суміжних майнових прав. Захист суміжних прав. 
 
Тема 25. Право промислової власності 
Поняття та джерела права промислової власності. Право промислової власності в 

об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Об’єкти промислової власності. 
Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права 

інтелектуальної власності на них. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії 
патенту. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий 
зразок. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок. 

Строк та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок. Правові наслідки припинення чинності 
виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок. 

Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
недійсними. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Право 
інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Право інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. 

 
Тема 26. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і 

послуг 
Поняття та правова охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної 

власності на комерційне найменування. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на комерційне найменування. 

Поняття торговельної марки. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну 
марку. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові 
права інтелектуальної власності на торговельну марку. Строки чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на торговельну марку. Визнання прав інтелектуальної власності на 
торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торговельну марку.  

Поняття географічного зазначення. Набуття права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 
Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Строк чинності права 
інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

 



Тема 27. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття  та комерційну 
таємницю 

Поняття наукового відкриття. Об’єкти відкриттів. Права суб'єктів на наукове відкриття. 
Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. Строк чинності права 
інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 
 

Цивільне право (Особлива частина) 
 

Тема 1. Загальні положення про зобов'язання 
Поняття і система зобов'язального права. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення 

та значення у сучасному цивільному обороті.  
Склад зобов'язання. Суб'єкти зобов'язання: кредитор, боржник, третя особа. Заміна сторін 

у зобов'язанні. Об'єкти зобов'язання. Зміст зобов'язань. Види зобов'язань. 
 
Тема 2. Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Припинення 

зобов’язань 
Поняття та принципи виконання зобов'язань. Суб'єкти виконання зобов'язання. Місце, 

строк та спосіб виконання зобов'язання. Зустрічне та альтернативне виконання зобов'язання. 
Особливості виконання солідарного та часткового зобов'язання. Регресне зобов'язання, його 
ознаки. Підтвердження виконання зобов'язання. 

Види забезпечення виконання зобов'язання. Форма правочину щодо забезпечення 
виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. Окремі види 
забезпечення виконання зобов'язання. Поняття та види неустойки (штраф, пеня). Підстави 
виникнення права на неустойку. Предмет неустойки. Правові наслідки сплати (передання) 
неустойки. Договір поруки та його зміст. Припинення поруки. Поняття гарантії. Сторони та 
зміст договору гарантії. Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу (регрес) до 
боржника. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, 
забезпеченого завдатком. Поняття застави. Підстави виникнення застави. Види застав. Предмет 
застави. Форма договору застави. Сторони та зміст договору застави. Дострокове виконання 
зобов'язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави. Право притримання. 
Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе. Розпорядження річчю, яку притримує 
кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор. 

Підстави припинення зобов'язання. Виконання зобов'язання. Передання відступного. 
Зарахування. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. Зарахування у разі заміни 
кредитора. Домовленість сторін. Прощення боргу. Поєднання боржника і кредитора в одній 
особі. Неможливість виконання зобов'язання. Припинення зобов'язання у зв'язку зі смертю 
фізичної особи або ліквідацією юридичної особи. 
 

Тема 3. Цивільно-правовий договір 
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Види цивільно-правових 

договорів. Свобода договору в цивільному праві. Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові 
умови договору.  

Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої 
особи. Тлумачення умов договору. 

Укладення, зміна і розірвання договору. Стадії укладення договору: оферта та акцепт. 
Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору. Підстави для зміни 
або розірвання договору. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. 
Правові наслідки зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору. 
 
 

Тема 4. Зобов’язання з передачі майна у власність: загальна характеристика. Договір 
купівлі-продажу  

Загальна характеристика зобов’язань з передачі майна у власність. Поняття та значення 
договору купівлі-продажу. Форма договору. Сторони у договорі купівлі-продажу. Предмет і 



ціна як істотні умови договору купівлі-продажу. Права та обов'язки продавця і покупця. 
Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Кількість товару. 
Асортимент товару. Якість товару. Гарантії якості товару. Обчислення гарантійного строку. 
Строк придатності товару. Правові наслідки передання недоброякісного товару. Недоліки 
товару, за які відповідає продавець. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку 
з недоліками проданого товару. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з 
недоліками проданого товару. Комплектність товару. Комплект товару. Правові наслідки 
передання некомплектного товару. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу. Правові 
наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку. Збереження права 
власності за продавцем. 

Види договорів купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу: сторони, зміст. 
Договір найму-продажу: сторони та зміст. 
 

Тема 5. Договори поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, 
постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

Поняття договору поставки: сторони та зміст. 
Договір контрактації сільськогосподарської продукції: сторони та зміст.  
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: 

сторони та зміст. 
 

Тема 6. Договори міни, дарування, пожертви, ренти, довічного утримання (догляду) 
Договір міни: поняття, форма, сторони та зміст договору. Правове регулювання міни. 
Поняття договору дарування. Предмет, форма, сторони у договорі дарування. Зміст 

договору дарування. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Позовна давність, 
що застосовується до вимог про розірвання договору дарування. 

Поняття договору пожертви та його зміст. 
Поняття договору ренти. Форма договору ренти. Сторони у договорі ренти. Зміст 

договору ренти. Форма і розмір ренти. Строк виплати ренти. Розрахунки між сторонами у разі 
розірвання договору ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 
предмету ренти. 

Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду). Форма та сторони у договорі 
довічного утримання (догляду). Зміст договору довічного утримання (догляду). Особливості 
укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній 
власності. Припинення договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки смерті 
набувача. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача. 
 

Тема 7. Зобов’язання з передачі майна у користування. Договір найму (оренди) 
 Загальна характеристика зобов’язань з передачі майна у користування. Поняття договору 

найму (оренди) та сфера його застосування. Сторони у договорі найму (оренди). Форма, 
предмет, ціна та строк договору найму. Зміст договору найму (оренди). Правове регулювання 
піднайму. Припинення договору найму. Право наймодавця на відмову від договору найму 
(оренди). Розірвання договору найму на вимогу наймодавця. Розірвання договору найму на 
вимогу наймача. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму. Позовна давність, що 
застосовується до вимог, що випливають із договору найму. 

Правове регулювання договору прокату. Предмет договору прокату. Особливості 
договору прокату.  

Правове регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки. 
Правове регулювання договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. 
Найм (оренда) транспортного засобу. Предмет, форма та зміст договору найму (оренди) 

транспортного засобу.  Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його 
обслуговує. 

Поняття договору найму житла. Види договорів найму житла. Форма та предмет договору 
найму житла. Сторони у договорі найму житла. Наймач та особи, які постійно проживають 
разом з ним. Тимчасові мешканці. Зміст договору найму житла. Договір піднайму житла. 
Розірвання договору найму житла. Правові наслідки розірвання договору найму житла. 



 
Тема 8. Договір лізингу 
Правове регулювання договору лізингу та його особливості. Предмет договору лізингу. 

Строк договору лізингу. Форма та зміст договору лізингу. Права та обов’язки сторін за 
договором лізингу. Класифікація договорів лізингу. Припинення договору лізингу.  

Договір сублізингу. 
 

Тема 9. Договір позички 
Поняття договору позички. Форма договору позички. Строк договору позички. Сторони та 

зміст договору позички. Розірвання договору позички. Припинення договору позички.  
Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею. 

 
Тема 10. Зобов’язання з виконання робіт. Договори підряду 
Загальна характеристика зобов’язань з виконання робіт. Поняття та значення договору 

підряду. Сторони в договорі підряду. Зміст договору підряду. Предмет договору підряду. Ризик 
випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи. Порядок оплати 
роботи. Кошторис. Ощадливість підрядника. Строки виконання роботи. Права та обов'язки 
сторін. Правові наслідки порушення умов договору підряду. Конфіденційність одержаної 
сторонами інформації. Позовна давність, що застосовується до неякісної роботи. Початок 
перебігу позовної давності в окремих випадках. 

Види договорів підряду. Договір побутового підряду та його значення. Сторони договору 
побутового підряду. Форма договору побутового підряду. Гарантії прав замовника. Зміст 
договору побутового підряду. Розмір плати за договором побутового підряду. Правові наслідки 
нез'явлення замовника за одержанням роботи. 

Поняття та значення договору будівельного підряду. Джерела регулювання підрядних 
відносин у будівництві. Зміст договору будівельного підряду. Передання та прийняття робіт. 
Відповідальність підрядника та замовника. 

Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Вихідні дані для 
проведення проектних та пошукових робіт. Права та обов'язки замовника і підрядника. 
Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт. 

Поняття, роль та значення договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських та технологічних робіт. Сторони у договорах на виконання науково-
дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Форма договорів на виконання 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Строки виконання 
робіт. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 
технологічних робіт. Права та обов'язки сторін. Наслідки неможливості досягнення результату. 
Відповідальність виконавця за порушення договору. 
 

Тема 11. Зобов’язання з надання послуг. Договори доручення, комісії, зберігання, 
управління майном 

Загальна характеристика зобов’язань з надання послуг. Поняття договору про надання 
послуг. Сторони в договорі про надання послуг. Плата та строк договору про надання послуг. 
Зміст договору про надання послуг. Відповідальність виконавця за порушення договору про 
надання послуг. Розірвання договору про надання послуг. 

Поняття та значення договору доручення. Сторони у договорі доручення. Строк договору 
доручення. Зміст доручення. Виконання доручення. Особисте виконання договору доручення. 
Права та обов'язки повіреного та довірителя. Припинення договору доручення. Наслідки 
припинення договору доручення. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної 
особи - повіреного. 

Поняття договору комісії. Умови договору комісії. Зміст договору комісії. Виконання 
договору комісії. Субкомісія. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою. 
Відступ від вказівок комітента. Права та обов'язки комітента та комісіонера. Наслідки смерті 
фізичної особи або припинення юридичної особи – комісіонера. Особливості окремих видів 
комісії. 



Поняття договору зберігання. Підстави виникнення зобов'язань зі зберігання. Сторони, 
предмет, об'єкти, форма та строк договору зберігання. Права та обов'язки сторін за договором 
зберігання. Зберігання за законом. Відповідальність сторін у зобов'язаннях зберігання. 
Зберігання на товарному складі. Спеціальні види зберігання. Зберігання речі у ломбарді. 
Зберігання цінностей у банку. Зберігання багажу у камерах схову організацій, підприємств 
транспорту. Зберігання речей у гардеробі організації. Зберігання багажу пасажира під час його 
перевезення. Зберігання речей у готелі. Зберігання речей, що є предметом спору. Зберігання 
автотранспортних засобів. Договір охорони. 

Поняття та ознаки договору управління майном. Предмет, істотні умови, форма та строк 
договору управління майном. Права та обов'язки сторін у договорі управління майном. 
Відповідальність управителя. Підстави припинення договору управління майном.  
 

Тема 12. Транспортні договори (договори перевезення та транспортного 
експедирування) 

Види перевезень та їх правове регулювання. Договір перевезення вантажу: сторони, зміст, 
укладення та оформлення. Виконання договору перевезення вантажу. Права і обов'язки сторін 
за договором. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. Втрата, нестача, 
псування вантажу. Обставини, що звільняють перевізника від відповідальності. 

Поняття договору перевезення пасажирів та багажу. Права та обов'язки сторін у договорі. 
Поняття договору чартеру (фрахтування). Види договорів чартеру (фрахтування). Договір 

морського чартеру. Договір повітряного чартеру. Особливості відповідальності за договором 
чартеру (фрахтування). 

Поняття договору транспортного експедирування. Сторони в договорі. Форма договору 
транспортного експедирування. Виконання договору. Відповідальність сторін за невиконання 
або неналежне виконання обов'язків за договором. Відмова від договору. 
 

Тема 13. Зобов’язання з надання фінансових послуг. Договори позики, кредиту, 
банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу. Розрахунки 

Загальна характеристика зобов’язань з надання фінансових послуг.  
Поняття договору позики. Сторони у договорі позики. Форма договору позики. Проценти 

за договором позики. Обов'язки позичальника. Наслідки порушення договору позичальником. 
Заперечення договору позики. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником. Новація 
боргу у позикове зобов'язання. 

Поняття кредитно-розрахункових відносин. Правова природа та поняття кредитного 
договору. Сторони у кредитному договорі. Форма кредитного договору. Зміст кредитного 
договору. Відмова від надання або одержання кредиту. Комерційний кредит. 

Поняття договору банківського вкладу. Сторони у договорі банківського вкладу. Форма 
договору банківського вкладу. Проценти на банківський вклад. Види банківських вкладів. 
Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат. 

Поняття договору банківського рахунку. Укладення договору банківського рахунку. Види 
банківських депозитних операцій. Правові наслідки неякісного виконання банком операцій за 
рахунком клієнта. Обмеження права розпоряджання рахунком. Розірвання договору 
банківського рахунка. Банківська таємниця. 

Поняття договору факторингу. Предмет договору факторингу. Сторони у договорі 
факторингу. Права та обов'язки сторін за договором факторингу. Зустрічні вимоги боржника. 
Захист прав боржника. 

Порядок та форми розрахунків у цивільному обороті. Види безготівкових розрахунків. 
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за 
інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 

 
Тема 14. Зобов’язання зі страхування 
Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Функції 

страхування. 
Поняття страхового зобов'язання. Основні страхові поняття. Страхові агенти і страхові 

брокери. Брокери-перестраховики. Страховий інтерес. Страховий ризик. Страховий випадок. 



Страховий платіж (внесок, премія). Страховий тариф. Страхова оцінка. Страхова сума. 
Страхове відшкодування. Страхове поле. Навантаження страхової премії. Франшиза. 

Види страхування. Зобов'язання з добровільного страхування. Види зобов'язань з 
добровільного страхування. Підстави їх виникнення. Поняття та форма договору страхування. 
Істотні умови договору страхування. Момент набрання чинності договором страхування. 
Сторони у договорі страхування. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 
Співстрахування. Договір перестрахування. Права та обов'язки сторін за договором 
страхування. Умови та порядок здійснення страхової виплати. Підстави для відмови від 
здійснення страхової виплати. Відповідальність страховика. Зміна сторін у страховому 
зобов'язанні. Підстави припинення договору страхування. Недійсність договору страхування. 
Обов'язкове страхування. Види обов'язкового страхування. 
 

Тема 15. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності. Договір комерційної концесії 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 
Форма договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.  
Поняття ліцензійного договору. Сторони у ліцензійному договорі. Строк ліцензійного 

договору. Типовий ліцензійний договір.  
Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності.  
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Державна 

реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 
Поняття договору комерційної концесії. Предмет, сторони, форма та державна реєстрація 

договору комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії. Права та обов'язки сторін за 
договором комерційної концесії. Особливі умови договору комерційної концесії. 
Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії. 
 

Тема 16. Зобов'язання із спільної діяльності 
Загальна характеристика зобов'язань із спільної діяльності. Види зобов'язань за спільною 

діяльністю та підстави їх виникнення. 
Поняття договору простого товариства. Сторони та зміст договору простого товариства. 

Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями. Розподіл прибутку. Виділення долі 
учасника на вимогу його кредитора. Припинення договору простого товариства. Відмова 
учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору. 
Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений. 
 

Тема 17. Зобов’язання з односторонніх дій 
Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Зміст завдання. Строк 

(термін) виконання завдання. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Правові наслідки 
виконання завдання. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. 

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Право на оголошення конкурсу. 
Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу. Відмова від проведення конкурсу. Переможець 
конкурсу. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані 
на конкурс. Права переможця конкурсу. Повернення учаснику конкурсу речі, що подана на 
конкурс. 

Поняття зобов'язань із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 
Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 
Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах 
іншої особи без її доручення. 

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи. 
Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи. 
Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок створення загрози життю, 

здоров'ю, майну фізичної або юридичної особи. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, 



майну фізичної або юридичної особи. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення 
загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 
 

Тема 18. Зобов’язання з відшкодування шкоди 
Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди. Поняття деліктної відповідальності 

та її зміст. Особливості недоговірної відповідальності та її функції. Поняття шкоди. 
Протиправність поведінки заподіювача шкоди. Вина заподіювача шкоди. Загальні підстави 
відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну 
шкоду. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 
смертю фізичної особи. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на 
самозахист. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права 
власності на певне майно. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. 
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою 
особою. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної 
Республіки Крим або органом місцевого самоврядування. Відшкодування шкоди, завданої 
посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Відшкодування шкоди, завданої 
органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 
самоврядування у сфері нормотворчої діяльності. Відшкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 
злочину. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої 
неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після 
набуття нею повної цивільної дієздатності. Відшкодування шкоди, завданої кількома 
малолітніми особами. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами. 
Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. Відшкодування шкоди, 
завданої недієздатною фізичною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, 
цивільна дієздатність якої обмежена. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не 
усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Відшкодування шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди. Відшкодування шкоди, 
завданої спільно кількома особами. Право зворотної вимоги до винної особи. Способи 
відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого і 
матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. Відшкодування шкоди особою, 
яка застрахувала свою цивільну відповідальність. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 
товарів, робіт (послуг). 
 

Тема 19. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
Поняття зобов'язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 
Повернення в натурі безпідставно набутого майна. Відшкодування доходів від 

безпідставно набутого майна і витрат на його утримання. Безпідставно набуте майно, що не 
підлягає поверненню. 
 

Тема 20. Загальні положення про спадкування. Особливості спадкування деяких 
видів майна 

Ґенеза спадкового права. Поняття та значення спадкування. Види спадкування. Склад 
спадщини. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. Відкриття спадщини. 
Місце відкриття спадщини. Особливості спадкування деяких видів майна. Час відкриття 
спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Право на спадкування. Обов'язки 
спадкоємців. 
 

Тема 21. Спадкування за заповітом та за законом 
Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт. Права заповідача. 

Заповідальний відказ. Предмет заповідального відказу. Право на обов'язкову частку у спадщині. 



Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Підпризначення спадкоємця. Спадкування частини 
спадщини, що не охоплена заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Форма заповіту. 
Посвідчення заповіту. Поняття секретного заповіту. Оголошення нотаріусом секретного 
заповіту. Посвідчення заповіту при свідках. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. 
Таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту. Виконання заповіту. Право 
заповідача на призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою 
спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом. Згода особи на призначення її 
виконавцем заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на плату за 
виконання своїх повноважень. Контроль за виконанням заповіту. Право на оскарження дій 
виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту 
на відмову від здійснення своїх повноважень. 

Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання 
права на спадкування. Спадкування усиновленими та усиновлювачами. Перша черга 
спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців за 
законом. Четверта черга спадкоємців за законом. П'ята черга спадкоємців за законом. 
Спадкування за правом представлення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. 
 

Тема 22. Реалізація спадкових прав 
Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття 

спадщини. Строки для прийняття спадщини. Прийняття заповідального відказу. Наслідки 
пропущення строку для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. 
Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. 
Відумерлість спадщини. Поділ спадщини між спадкоємцями. Переважне право окремих 
спадкоємців на виділення спадкового майна в натурі. Перерозподіл спадщини. Пред'явлення 
кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги 
кредитора.  

 
Тема 23. Охорона спадкового майна. Оформлення спадкових прав  
Охорона спадкового майна. Дії, що вчинюються нотаріусом в межах заходів з охорони 

спадкового майна. 
Оформлення права на спадщину. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на 

спадщину. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме 
майно. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на 
спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва 
про право на спадщину. Управління спадщиною. 
 

Тема 24. Спадковий договір 
Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. Форма спадкового 

договору. Права і обов'язки набувача у спадковому договорі.  
Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання 

спадкового договору. Розірвання спадкового договору. 
 

Цивільне процесуальне право 
 

Тема 1. Цивільне судочинство  
Судова влада і правосуддя: поняття та значення в світлі ідеї правової держави. 

Правосуддя і верховенство права. Цивільне судочинство. Форми захисту прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб. Способи захисту цивільних прав. Поняття цивільного 
процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Місце 
цивільного процесуального права у системі права України, його співвідношення з іншими 
галузями права. Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні норми, їх 
структура. Дія їх у часі та просторі, та за колом осіб. Цивільне-процесуальне законодавство, 
межі його дії. Аналогія права та аналогія закону. Суть, основні риси і значення цивільної 
процесуального форми. Предмет науки цивільного процесуального права. Система науки 



цивільного процесуального права. Історія науки цивільного процесуального права. Цивільне 
процесуальне право як навчальна дисципліна.  
 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права 
Поняття та види принципів цивільного процесуального права. Проблеми класифікації 

принципів цивільного процесуального права. Характеристика і зміст принципів цивільного 
процесуального права. Співвідношення верховенства права і законності. Загальноправові 
принципи. Здійснення правосуддя тільки судом. Формування судового корпусу. Колегіальність 
та одноособовість розгляду цивільних справ. Незалежність суддів і підкорення їх тільки закону. 
Рівність громадян перед законом і судом. Принцип гласності. Принципи правосуддя. Галузеві 
принципи цивільного процесуального права. Принципи диспозитивності, змагальності, 
процесуальної рівності сторін, усності, безпосередності, їх характеристика. Взаємний зв’язок і 
взаємозалежність принципів цивільного процесуального права. 
 

Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 
Поняття та види цивільної юрисдикції. Цивільна юрисдикція судів. Предметна цивільна 

юрисдикція судів. Поняття та види проваджень цивільного судочинства. Інстанційна система 
цивільного судочинства. Поняття та види підсудності цивільних справ. Функціональна 
підсудність. Територіальна підсудність, її види: загальна, альтернативна, виключна і за зв’язком 
справ. Наслідки порушення правил підсудності. Передача справи з одного суду до іншого.  

 
Тема 4. Цивільні процесуальні правовідносини 
Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин. Передумови та підстави 

виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних 
правовідносин. Юридичні склади і їх характеристика. Зміст цивільних процесуальних 
правовідносин. Стадії цивільного судочинства. Суб’єкти цивільних процесуальних 
правовідносин і їх класифікація. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних 
правовідносин. Склад суду. Правове становище суддів у цивільному процесі. Правові підстави 
діяльності суду. Підстави, порядок і наслідки відводу суду (суддів). 
 
 

Тема 5. Сторони та треті особи у цивільному процесі 
Поняття та правовий статус сторін у цивільному процесі. Цивільна процесуальна 

правосуб’єктність. Основні риси сторін у цивільному процесі, види сторін. Процесуальні права 
та обов’язки сторін. Спеціальні права сторін. Поняття та види процесуальної співучасті. Мета і 
підстави співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників. Поняття належності та 
неналежності сторони. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. 
Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове 
положення. Поняття та види третіх осіб. Основні риси третіх осіб. Треті особи, які заявляють 
самостійні вимоги щодо предмета спору. Підстави та процесуальний порядок їх вступу в 
процес. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. 
Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги від співпозивачів. Треті особи, які не 
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу 
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Відмінність третіх осіб, які не заявляють 
самостійних вимог, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів). 
 

Тема 6. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб та інші учасники цивільного процесу. 
Інші учасники цивільного процесу 

Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, їх правове становище та форми участі у цивільному процесі. Особливості участі в 
цивільному процесі окремих органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси інших осіб. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 



Прокурор. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні 
особи. 

Загальна характеристика інших учасників цивільного процесу. Особи, які здійснюють 
організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу. Секретар судового засідання. 
Судовий розпорядник. Помічник судді. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної 
справи по суті. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Особа, яка надає правову допомогу. 

 
Тема 7. Представництво у цивільному процесі 
Поняття та значення процесуального представництва. Співвідношення матеріального і 

процесуального представництва. Види представництва у цивільному процесі. Повноваження 
представника в суді. Документи, які підтверджують повноваження представника. Оформлення 
довіреності на ведення справи в суді. Особи, які не можуть бути представниками в суді. 
 

Тема 8. Докази і доказування у цивільному процесі 
Поняття та види доказів у цивільному процесі. Мета судового доказування. Поняття 

судового доказу. Докази і засоби доказування. Поняття предмету доказування. Визначення 
предмету доказування по конкретних цивільних справах. Поняття та етапи доказування у 
цивільному процесі. Підстави звільнення від доказування. Факти, які не підлягають 
доказуванню. Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Характеристика окремих 
засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Роль суду в процесі 
збирання доказів і в підтвердженні суттєвих для справи фактів. Класифікація доказів: первісні і 
похідні; прямі і побічні; усні і письмові; особисті і речові. Незалежність доказів і допустимість 
засобів доказування. Оцінка доказів. Засоби доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх 
представників, що допитані як свідки. Показання свідків. Процесуальний порядок допиту 
свідків. Права і обов’язки свідків. Письмові докази. Види письмових доказів (за змістом і 
формою). Порядок витребування письмових доказів. Речові докази. Відмінність речових доказів 
від письмових. Порядок подання речових доказів і їх зберігання. Огляд на місці. Протокол 
огляду. Аудіо- та відеозйомка як спеціальний різновид речових доказів та особливості їх 
дослідження. Висновок експерта. Підстави для проведення експертизи. Порядок призначення і 
проведення експертизи. Висновок експерта та його зміст. Процесуальні права та обов’язки 
експерта. Додаткова і повторна експертиза. Забезпечення доказів у цивільному судочинстві. 
Підстави і способи забезпечення доказів. Порядок забезпечення доказів. 
  

Тема 9. Цивільні процесуальні строки. Заходи процесуального примусу 
Поняття і види процесуальних строків. Обчислення та закінчення процесуальних строків. 

Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропущення 
цивільних процесуальних строків. Поняття відповідальності в цивільному процесі. Види 
відповідальності в цивільному процесі та підстави їх застосування. Поняття та види заходів 
процесуального примусу. Трансформація заходів процесуального примусу. Порядок 
застосування окремих заходів процесуального примусу. 

 
Тема 10. Судові витрати. Судові виклики і повідомлення 
Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справи. 

Витрати на правову допомогу. Витрати, пов’язані із залученням учасників цивільного процесу 
та проведенням судових експертиз. Порядок визначення сум витрат, пов’язаних з оглядом 
доказів на місці. Витрати, пов’язані з публікацією в пресі. Відстрочення, розстрочення і 
зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати. Повернення судових витрат. 
Розподіл судових витрат. Підстави й умови повернення судового збору. Поняття та види 
судових повісток у цивільному процесі. Порядок здійснення судових викликів і повідомлень. 
 

Тема 11. Позов. Відкриття провадження у справі 
Поняття і суть позовного провадження. Поняття та елементи позову. Види позовів. 

Право на позов і право на пред’явлення позову. Об’єднання і роз’єднання позовів. Зміни у 
позові. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін. Забезпечення позову. 
Підстави забезпечення позову. Способи забезпечення позову. Подання позовної заяви. Захист 



інтересів відповідача. Заперечення проти позову (матеріально-правові і процесуальні). 
Зустрічний позов. Порядок пред’явлення зустрічного позову. Позовна заява та її реквізити. 
Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Залишення заяви без 
руху і правові наслідки не виправлення недоліків указаних в ухвалі. Повернення заяви. 
Прийняття позовної заяви (відкриття провадження у справі). Підстави для відмови в прийнятті 
заяви. Умови і порядок відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття 
провадження у справі. 
 

Тема 12. Провадження у справі до судового розгляду 
Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового розгляду. Процесуальний 

порядок провадження у справі до судового розгляду. Процесуальні засоби захисту інтересів 
відповідача. Попереднє судове засідання. Строки проведення попереднього судового засідання. 
Наслідки проведення попереднього судового засідання. Судові доручення. Процесуальний 
порядок виконання судового доручення. Призначення справи до розгляду. 
 

Тема 13. Судовий розгляд цивільних справ у суді першої інстанції. Заочний розгляд 
цивільної справи 

Поняття та сутність судового розгляду. Значення судового розгляду цивільних справ. 
Роль головуючого в керівництві судовим розглядом справи. Зміст судового розгляду та складові 
частини судового засідання. Підготовча частина судового розгляду. Наслідки неявки до суду 
осіб, викликаних у судове засідання. Відводи суддів (судді) та інших учасників процесу 
(підстави і порядок вирішення). Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її 
розгляді. Зупинення провадження у справі, його відновлення. Закриття провадження у справі та 
залишення заяви без розгляду. Розгляд справи по суті. 
Судові дебати. Постановлення і оголошення судового рішення. Фіксування цивільного процесу. 
Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання. Порядок 
ведення журналу судового засідання. Право осіб, які беруть участь у справі, знайомитись з 
журналом судового засідання і технічними записами та подання зауваження до них. Порядок 
розгляду зауважень. Порядок складання та оформлення протоколів. Заочний розгляд справи. 
Умови заочного розгляду справи. Порядок заочного розгляду справи. Поняття заочного 
рішення. Форма і зміст заочного рішення. Особливості в оскарженні заочного рішення. 
Скасування заочного рішення. Законна сила заочного рішення. 
 
 Тема 14. Судові рішення. Наказне провадження 

Поняття та види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали. 
Рішення суду: поняття, види, зміст і вимоги до нього. Законність і обґрунтованість рішення 
суду. Судове рішення - акт правосуддя. Виховна роль судового рішення. Вимоги, яким повинно 
відповідати судове рішення. Додаткове рішення. Виправлення недоліків рішення судом, який 
його ухвалив. Роз’яснення рішення. Зміст судового рішення (його складові частини). Негайне 
(попереднє) виконання рішення (підстави і види). Відстрочка, розстрочка, зміна порядку і 
способу виконання рішення. Законна сила судового рішення. Набрання рішенням суду законної 
сили. Правові наслідки набрання рішенням в законну силу (незмінність, обов’язковість, 
преюдиціальність). Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, порядком 
постановлення). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали. Їх зміст та значення. Поняття та 
особливості наказного провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Зміст 
судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового наказу. 
Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу. 
 
 Тема 15. Окреме провадження 

Поняття і сутність  окремого провадження. Відмінність окремого провадження від 
позовного та наказного провадження. Особливості розгляду справ окремого провадження. 
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Розгляд судом справ 
про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Розгляд судом справ про 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Розгляд судом 



справ про усиновлення. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та 
векселі. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. 
Розгляд судом справ про визнання спадщини відмерлою. Розгляд судом справ про надання 
особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Розгляд судом справ про обов’язкову 
госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд судом справ про розкриття банками 
інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.  
 

Тема 16. Апеляційне провадження 
Суть і види перегляду судових рішень. Сутність та значення апеляційного провадження. 

Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Суб’єкти права на 
оскарження. Об’єкт оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок внесення скарги. 
Право приєднання до апеляційної скарги. Пояснення на скаргу. Підготовка апеляційного 
розгляду справи. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи 
апеляційним судом. Розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду 
апеляційної інстанції. Межі розгляду справи. Підстави для відхилення апеляційної скарги. 
Підстави для скасування рішення суду та їх наслідки. Повноваження суду апеляційної інстанції. 
Ухвали та рішення апеляційного суду. Чинність рішень і ухвал суду апеляційної інстанції. 

  
Тема 17. Касаційне провадження 
Сутність та значення касаційного провадження. Підстави для перегляду судових рішень 

в порядку касації. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. 
Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Приєднання до касаційної 
скарги. Передача справи до касаційного суду. Прийняття касаційної скарги до розгляду і 
підготовка розгляду справи судом касаційної інстанції. Попередній розгляд справи судом 
касаційної інстанції і судовий розгляд справи у касаційному порядку. Повноваження суду 
касаційної інстанції. Межі розгляду справи. Підстави для скасування або зміни рішення і 
ухвали суду в касаційному порядку. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції. Чинність 
рішень і ухвал суду касаційної інстанції. 
 

Тема 18. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами 
Суть і значення перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами судових рішень і 

ухвал, що набрали законної сили. Підстави перегляду судових рішень і ухвал за 
нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судових рішень і ухвал у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. Строки подання заяв про перегляд рішень і ухвал у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. Форма і зміст заяви. Суди, що розглядають рішення, ухвали у 
зв’язку з нововиявленими обставинами. 
 

Тема 19. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 
цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб) 

Сутність виконавчого провадження. Порядок звернення судових рішень до виконання. 
Відкриття виконавчого провадження. Окремі питання виконавчого провадження, що виникають 
у цивільному процесі. Відстрочка або розстрочка виконання. Зміна способу і порядку 
виконання. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до 
виконання. Видача виконавчого листа. Видача дубліката виконавчого листа. Порядок 
вирішення питань про поворот виконання. Негайне виконання судових рішень. Судовий 
контроль за виконанням судових рішень. Поворот виконання. Строк подання заяв про поворот 
виконання. Особливості повороту виконання по окремих категоріях справ. 
 

Тема 20. Відновлення втраченого провадження 
Поняття втраченого судового провадження. Порядок відкриття провадження у справі про 

його відновлення. Розгляд справи про відновлення втраченого провадження. 
 

Тема 21. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 



Загальні положення визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Порядок 
подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення 
іноземного суду. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання або 
визнання рішення іноземного суду. 

 
Тема 22. Провадження у справах за участю іноземних осіб 
Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі України. Особливості 

пред’явлення позовів до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний 
імунітет. 

 
Тема 23. Підсудність судам України цивільних справ у справах, за участю іноземних 

осіб та виконання судових доручень іноземних судів і судів України за дорученнями до 
іноземних осіб 

 Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а 
також у спорах, в яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном. Виконання судових 
доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних осіб. 
 
 

Кримінальне процесуальне право 
 

Тема 1. Поняття, суть та завдання кримінального провадження 
Загальне поняття кримінального провадження, його суть, мета і завдання. Історичні форми 

кримінального провадження.  
Поняття стадій кримінального провадження, їх система, зміст і завдання.  
Співвідношення кримінального провадження, судочинства і правосуддя.  
Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Дія 

кримінального процесуального кодексу в просторі, часі та за колом осіб. 
 
Тема 2. Засади кримінального провадження 
Поняття, класифікація основних засад кримінального провадження.  
Правові гарантії їх реалізації і загальна характеристика.  
Загальна характеристика основних 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. 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. Змагальність. Безпосередність дослідження показань, речей і 
документів.  

Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. 
Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового розгляду. Розумність строків. 
Мова, якою здійснюється кримінальне судочинство. 

 
Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження 
Поняття учасників кримінального провадження і їх класифікація.   
Суд і підсудність.  
Автоматизована система документообігу в суді. Сторона обвинувачення: прокурор, 

орган розслідування, його керівник і слідчий, оперативні підрозділи.  
Сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений, їх 

процесуальні права та обов’язки.  
Участь захисника в кримінальному провадженні. Потерпілий і його представник.  
Заявник, цивільний позивач і відповідач свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар 

судового засідання, судовий розпорядник.  



Обставини, що виключають участь у справі. Відводи. 
 

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному провадженні 
Предмет і межі доказування.  
Суб’єкти доказування. Елементи процесу доказування.  
Належність і допустимість доказів і їх джерел.  
Поняття доказу. Види доказів і їх класифікація. Поняття джерел доказів, їх класифікація.  
Показання, поняття і види. Поняття і значення висновку експерта. Речові докази.  
Процесуальні гарантії достовірності речових доказів. Документи, як докази. Їх відміна від 

речових доказів.  
 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження 
Поняття, види і характеристика заходів забезпечення кримінального провадження.  
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. Затримання особи.  
Запобіжні заходи. 

 
Тема 6. Загальні положення досудового розслідування 
Початок досудового розслідування.  
Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Особливості досудового 

розслідування кримінальних проступків.   
Підслідність Об'єднання і виділення досудового розслідування. Місце проведення 

досудового розслідування.  
Строки досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування.  
Повідомлення про підозру. Фіксація кримінального провадження. 

 
Тема 7. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії 
Слідчі (розшукові) дії. Поняття, підстави, вимоги до проведення. Допит: поняття і види. 

Пред'явлення для впізнання: поняття, види, процесуальне оформлення. Проникнення до житла 
чи іншого володіння особи. Обшук. Огляд. Слідчий експеримент. Освідування особи. 
Призначення експертизи. 

Негласні cлідчі (розшукові) дії. Поняття, підстави, вимоги до проведення. Накладення 
арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації. Обстеження 
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Спостереження за особою, 
річчю або місцем. Аудіо-, відео контроль.  
 

Тема 8. Оскарження рішень в кримінальному провадженні 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи 

прокурора під час досудового розслідування.  
Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування Оскарження слідчим 

рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 
 

  Тема 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Поняття, підстави і порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного 

в процесі розслідування і по зупиненій справі.  
Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.  
Поняття і форми закінчення досудового слідства.  
Систематизація матеріалів і технічне оформлення справи.  
Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства, складання 

обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування.  



 
Тема 10. Підсудність. Підготовче провадження  
Поняття і види підсудності.  
Поняття і значення стадії підготовчого провадження. Порядок підготовчого судового 

засідання.  
Питання, які вирішує суд у підготовчому судовому засіданні.  
Рішення, які має право прийняти суд у підготовчому судовому засіданні. 

  
Тема 11. Загальні положення судового розгляду кримінальних справ 
Суть і значення стадії судового розгляду.  
Поняття і характеристика загальних положень судового розгляду.  
Наслідки неприбуття в судове засідання учасників судового провадження.  
Межі судового розгляду. 

 
Тема 12. Судовий розгляд кримінальних справ 
Відкриття судового засідання. Початок судового розгляду. Порядок дослідження доказів.  
Судові дебати.  
Останнє слово обвинуваченого.  
Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 

 
Тема 13. Судові рішення. Виконання судових рішень 
Поняття і види судових рішень. Структура і зміст ухвали.  
Види вироків. Структура і зміст вироку.  
Процесуальний порядок ухвалення і проголошення судового рішення. Роз’яснення 

судового рішення.  
Процесуальний порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.  
 
Тема 14. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції Спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків.  
Порядок провадження в суді присяжних. 
Права та обов’язки присяжного. Відбір присяжного у суді. Порядок наради і голосування 

в суді присяжних.  
 
Тема 15. Провадження в суді апеляційної інстанції 
Поняття, завдання та ознаки стадії провадження в суді апеляційної інстанції. Об’єкти і 

суб’єкти апеляційного оскарження.   
Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень.  
Порядок і строки апеляційного оскарження.  
Наслідки подання апеляційної скарги. Підстави залишення апеляційної скарги без руху, її 

повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. 
Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 
апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

 
 Тема 16. Провадження в суді касаційної інстанції 

Поняття, завдання та ознаки стадії провадження в суді касаційної інстанції.  
Об’єкти і суб’єкти касаційного оскарження.  
Порядок і строки касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Підстави 

залишення касаційної скарги без руху або її повернення.  
Підготовка до касаційного розгляду. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної 

інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
 

Тема 17. Провадження у Верховному Суді України 



Поняття, завдання та ознаки стадії провадження у Верховному Суді України.  
Об’єкти і суб’єкти перегляду судових рішень Верховним Судом України. Порядок і 

строки подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.  
Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.  
Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду 

України. 
  
Тема 18. Провадження за нововиявленими обставинами 
Поняття, завдання та ознаки стадії провадження за нововиявленими обставинами.  
Об’єкти і суб’єкти перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок і 

строки подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.  
Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.  
Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.  
Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 
 

 Тема 19. Кримінальне провадження на підставі угод та щодо окремої категорії осіб 
 Поняття, види та зміст угод у кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення 

угоди.  
Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості.  
Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди.  
Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

Повідомлення про підозру окремим особам.  
Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання 

запобіжного заходу. 
 
Тема 20.  Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
Поняття та значення особливого порядку кримінального провадження щодо 

неповнолітніх.  
Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.  
Порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.  
Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли 

віку кримінальної відповідальності. 
 

Тема 21. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру 

Поняття та підстави застосування примусових заходів медичного характеру.  
Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.  
Судовий розгляд. Питання, які з’ясовує суд  під час постановлення ухвали про 

застосування примусових заходів медичного характеру.  
Підстави відновлення кримінального провадження. 
  
Тема 22. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 
Поняття та значення державної таємниці. Охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження.  
Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить 

державну таємницю.  
Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судовий розгляд. 

Судове рішення. 
  

Тема 23. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 



Загальні засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова допомога при 
проведенні процесуальних дій 
 
 Тема 24. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) 

Поняття та умови видачі особи (екстрадиції).  
Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції). Порядок підготовки 

документів та направлення запитів.  
Права особи, видача якої запитується. Особливості затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення за межами України.  
Тимчасовий арешт. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для 

забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). Спрощений порядок видачі осіб з України.  
Підстави відмови у видачі особи (екстрадиції). Порядок оскарження рішення про видачу 

особи (екстрадицію). Відстрочка передачі. Фактична передача особи. 
 

Тема 25. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Визнання та виконання 
вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб 

Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.  
Підстави неможливості перейняття кримінального провадження. Порядок кримінального 

провадження, що перейняте від іншої держави.  
Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої 

держави.  
Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.  
Розгляд судом питання про 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 іноземних державах.  
Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із 

законодавством України. 
 

Кримінальне право 
 

Тема 1. Поняття, види, структура і тлумачення кримінального закону. Поняття, 
ознаки та види злочину 

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки. Закон про кримінальну 
відповідальність як єдине джерело кримінального права. Превентивна роль закону про 
кримінальну відповідальність. Точне виконання закону про кримінальну відповідальність - 
необхідна умова зміцнення порядку і законності. 

Основні джерела, нормативні акти, постанови Пленуму Верховною Суду України. Види 
законів про кримінальну відповідальність (Кодекс, окремі кримінальні закони, закони 
тимчасової дії та ін.). 

Структура (будова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини КК, їх 
єдність і взаємозв'язок. Структура статей Особливої частини КК: диспозиції і санкції. Види 
диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види кримінально-правових норм: (начальні 
(дефінітивні), роз'яснювальні, заохочувальні і забороняючи (норми-заборони). 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і значення. Види 
тлумачення за суб'єктом: автентичне (легальне): судове; доктринальне; засоби тлумачення: 
граматичне, логічно-систематичне, історичне та ін. результати (обсяг) тлумачення: буквальне, 
обмежене і розширене. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 
відповідальність, так званий прецедент тлумачення законів. Аналогія в кримінальному праві. 

Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних 
відносин, існуючих у суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку. Історично мінливий 
характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь. 

Визначення поняття злочину: 1) формальне; 2) матеріальне; 3) формально-матеріальне, 
їх суть. Поняття злочину в чинному КК України. 



Ознаки злочину. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину. 
Протиправність як формальна ознака злочину. Неприпустимість застосування статей Особливої 
частини КК за аналогією. Співвідношення суспільної небезпечності і протиправності. Винність 
як ознака злочину: зміст, значення. 

Караність як невід'ємна ознака злочину. Співвідношення караності як ознаки злочину і 
фактичного призначення покарання за злочин. Органічна єдність ознак злочину. Значення ч. 2 
ст. 11 КК для поняття злочину.  

Проблема вдосконалення поняття злочину в кримінальному праві. Місце злочину в 
системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Питання 
про відмежування злочинів та інших правопорушень у науці кримінального права. 
Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. Критерії класифікації. Злочини невеликої 
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі і особливо тяжкі. Значення законодавчої класифікації 
злочинів (ст. 12 КК). 
 

Тема 2. Склад злочину, його поняття, елементи та ознаки 
Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів злочинів у чинному 

законодавстві. Співвідношення понять злочину і складу злочину. 
Види складу злочину. 
Елементи складу злочину, їх зміст, органічна єдність. Об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, 

суб'єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки.  
Обов'язкові і факультативні ознаки складу злочину. Поняття кваліфікації злочину та її 

значення. 
 
Тема 3. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин 
Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним законодавством. Готування до 

злочину, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Відмежування готування до злочину від 
виявлення наміру. Відповідальність за готування до злочину за КК України. 

Замах на злочин, його поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Види замаху на злочин: 
закінчений та незакінчений; замах на непридатний об'єкт та замах із непридатними засобами. 
Значення такого поділу. Відмежування замаху від готування до злочину. 

Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів в залежності від 
особливостей конструкції складу злочину. Підстави кримінальної відповідальності за готування 
та замах на злочин. 

Кваліфікація готування та замах на злочин. Обставини, які належить враховувати при 
призначенні покарання за готування та замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення 
злочину. Правові наслідки добровільної відмови від злочину. Дійове каяття при вчиненні 
злочину. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від вчинення злочину. 
 

Тема 4. Множинність злочинів. Співучасть у злочині 
Поняття множини злочинів. Соціальна та юридична характеристика множини злочинів 

та її значення. Одиничний злочин як структурний елемент множини злочинів. Види одиничних 
злочинів: прості та ускладнені. Злочини триваючі, продовжувані й складені (складні). 

Види множинності злочинів. Поняття повторності злочинів та її ознаки. Види 
повторності: повторність злочинів, яка не пов'язана з засудженням (фактична повторність) та 
повторність злочинів, яка пов'язана з засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: 
повторність тотожних, однорідних та різнорідних злочинів. 

Повторність та реальна сукупність злочинів. Значення повторності для кваліфікації 
злочину та призначення покарання. Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів; 
ідеальна та реальна сукупність. 

Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності 
злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності. 
Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення покарання. 

Рецидив злочину, його ознаки. Види рецидиву: загальний та спеціальний, простий та 
складний (багаторазовий), пенітенціарний. Значення рецидиву для кваліфікації злочину і для 
призначення покарання. 



Поняття і ознаки співучасті. Значення співучасті у кримінальному праві. Об'єктивні та 
суб'єктивні ознаки співучасті. Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. 
Мотив та мета при вчиненні злочину у співучасті. 

Види співучасників та їх визначення в КК. Виконавець (співвиконавець) злочину. 
Організатор злочину. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. Об'єктивні та суб'єктивні 
ознаки підбурювання. Пособник злочину. Види пособництва. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки 
пособництва. Відмежування пособництва від підбурювання. 

Причетність до злочину. Поняття та види причетності до злочину. Відповідальність за 
причетність до злочину. Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 
попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією. 

Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність, відповідальності 
співучасників від дій виконавця. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних 
формах співучасті. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої 
групи і злочинної організації. 

Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання відповідальності 
співучасників. Посереднє виконавство (виконання). Співучасть у злочині із спеціальним 
суб'єктом. Провокація злочину. 

Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця, Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. 
Невдале підбурювання та пособництво. Добровільна відмова співучасників. 

Добровільна відмова виконавця. Відповідальність інших співучасників при добровільній 
відмові виконавця. Особливості добровільної відмови підбурювача та посібника. 
 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння 
Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Обставини, які 

передбачені КК та іншими законодавчими актами (Законом України "Про міліцію" та інші). 
Поняття необхідної оборони. Ознаки необхідної оборони: мета оборони; спрямованість 

заподіяння шкоди; характер дій того, хто захищається; своєчасність оборони; спів розмірність 
оборони. 

Врахування суб'єктивного ставлення особи, що захищається, до заподіяння шкоди. 
Оцінка стану сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно-небезпечним нападом. 

Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Диференціація відповідальності 
при уявній обороні. Підстави та мета затримання злочинця. Вимушений характер завдання 
шкоди злочинцю при його затриманні. Відповідальність за заподіяння шкоди, яка не була 
необхідною для затримання злочинця.  

Поняття та підстави крайньої необхідності. Ознаки крайньої необхідності: мета, 
спрямованість заподіяння шкоди, характер дій. своєчасність заподіяння шкоди, межі заподіяння 
шкоди. Перевищення меж крайньої необхідності (ексцес). Відповідальність за перевищення 
меж крайньої необхідності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і 
затримання злочинця. 

Фізичний або психічний примус. Поняття та зміст цих обставин. Умови, за яких 
виключається злочинність діяння, скоєного внаслідок фізичного або психічного примусу. 

Виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст та правове значення цих обставин. 
Умови, які виключають злочинність діяння внаслідок виконання наказу або розпорядження. 
Кримінальна відповідальність за вчинення умисного злочину під час виконання явно 
незаконного наказу або розпорядження. 

Діяння, пов'язане з ризиком. Поняття виправданого ризику та його зміст. Умови, при 
наявності яких ризик є виправданим. Відповідальність за невиправданий ризик. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності. 
Умови звільнення від відповідальності за вимушене заподіяння шкоди. Кримінальна 
відповідальність за вчинення умисного особливо тяжкого злочину та тяжкого злочину під час 
виконання спеціального завдання. 
 

Тема 6. Звільнення від кримінальної відповідальності 
Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності. Види, підстави та 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності. 



Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Поняття, 
умови, правові наслідки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 
винного з потерпілим. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. 
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. Звільнення від 
кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності. 
 

Тема 7. Покарання, його поняття, цілі та види. Призначення покарання 
Система та види покарань. Поняття та ознаки системи покарань. Класифікація (види) 

покарань. Основні та додаткові покарання, покарання, які можуть бути застосовані як основні, 
так і додаткові. 

Характеристика окремих видів покарань за чинним кримінальним законодавством 
України. Штраф як вид покарання. Поняття штрафу, його розміри та порядок призначення як 
основного та додаткового покарання. Заміна штрафу іншими видами покарань. Позбавлення 
військових, спеціальних звань, рангу, чину або кваліфікаційного класу за кримінальним правом. 
Підстави та порядок призначення додаткового покарання у виді позбавлення військового та 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид 
покарання. Підстави, порядок та строки призначення цього виду покарання. Громадські роботи. 
Поняття та зміст громадських робіт. Строки і порядок їх застосування. Виправні роботи. 
Поняття та строки цього виду покарання. Службове обмеження для військовослужбовців. 
Підстави та строки цього покарання. Його правові наслідки. Конфіскація майна як вид 
покарання. Поняття, сутність конфіскації майна, її види. Підстави та порядок призначення 
конфіскації майна. Майно, яке не підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як виду 
покарання від спеціальної конфіскації. 

Арешт як кримінальне покарання. Поняття і зміст арешту, строки і порядок його 
застосування. Особи, до яких арешт як вид кримінального покарання не може бути 
призначений. Обмеження волі. Поняття, зміст і умови застосування обмеження волі. 

Строки і порядок застосування обмеження волі. Особи, до яких цей вид покарання не 
може бути застосований. Тримання у військовому батальйоні військовослужбовців. Підстави, 
порядок та строки призначення цього виду покарання.  

Позбавлення волі. Поняття, види та строки позбавлення волі. Довічне позбавлення волі. 
Поняття та зміст довічного позбавлення волі. Категорія осіб, до яких не може бути призначене 
це покарання. Правові наслідки ухилення від покарання. 

Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України. Призначення 
покарання в межах, встановлених статтею (санкцією статті) закону, яка передбачає 
відповідальність за вчинений злочин. Значення положень Загальної частини кримінального 
законодавства для призначення покарання. Врахування при призначенні покарання ступеню 
тяжкості вчиненого злочину, особи винного і обставин справи, що пом'якшують та обтяжують 
покарання. 

Призначення покарання за незакінчений злочин. Призначення покарання за злочин, 
скоєний у співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 
Призначення покарання за сукупністю злочинів. Правила призначення покарання за сукупністю 
злочинів.  

Межі призначення покарання за сукупністю злочинів, якщо хоча б один з них є умисним 
тяжким або особливо тяжким, або якщо хоча б за один із вчинених злочинів призначено довічне 
позбавлення волі. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила призначення покарання за 
сукупністю вироків. Межі застосування повного чи часткового складання покарань за 
сукупністю вироків, коли хоча б один злочин є особливо тяжким, а також, коли мас місце 
покарання у виді довічного позбавлення волі. 

Правила складання покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Зарахування 
попереднього ув'язнення при призначенні покарання. 

 



Тема 8. Звільнення від покарання та його відбування. Погашення та зняття 
судимості 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від покарання 
особи, яка перестала бути суспільно небезпечною. 

Звільнення від відбування покарання за діяння, караність якого законом усунена. 
Звільнення від відбування з випробуванням. Іспитовий строк, його тривалість та 

значення. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з 
випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей до семи років. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 
давності виконання обвинувального вироку. Незастосування давності до осіб, які винні у 
вчиненні злочинів проти миру та безпеки людства. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: поняття та значення. Підстави 
та умови умовно-дострокового звільнення. Види покарань, при відбуванні яких можливе 
умовно-дострокове звільнення. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким: поняття і значення. Умови, підстави 
та порядок такої заміни. 

Правові наслідки заміни покарання. Відмінність заміни покарання від умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання. Категорії засуджених, до яких не 
застосовується умовно-дострокове звільнення від покарання та заміна покарання більш м'яким. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років. Звільнення від відбування покарання за хворобою. Звільнення від покарання на 
підставі закону України про амністію або акта про помилування. 

Поняття та кримінально-правові наслідки судимості. Погашення та зняття судимості. 
Обчислення строків погашення судимості. 

Зняття судимості. Відмінність зняття судимості від погашення судимості. 
 
Тема 9. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
Поняття примусових заходів медичного характеру. Підстави та мета їх застосування. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 
Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення. 

Продовження, заміна або припинення примусових заходів медичного характеру. Зарахування 
часу застосування примусових заходів медичного характеру до строку покарання. 

Примусове лікування осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить 
небезпеку для життя інших осіб. 
 

Тема 10. Поняття та система Особливої частини Кримінального кодексу України  
Поняття Особливої частини кримінального права та її значення. Єдність Загальної та 

Особливої частин кримінального права.  
Система Особливої частини Кримінального кодексу України.  
Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації злочинів. Значення об’єкта, 

об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони складу злочину для кваліфікації. Склад 
злочину – правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації та 
формулювання звинувачення. 

Роль науки кримінального права в розкритті змісту норм Особливої частини 
кримінального права, вирішенні питань правильної кваліфікації. 

Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. Правильна 
кваліфікація як необхідна умова дотримання законності, прав й свобод громадян. 
 

Тема 11. Злочини проти основ національної безпеки України 
Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.  
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій. 



Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення 
таких дій. Безпосередній об’єкт цих злочинів. Поняття конституційного ладу. Об’єктивна 
сторона складу злочину. Її форми. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона складу 
злочину. Форма та вид вини. Мета вчинення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (Конституція України 
про недоторканність території України в межах її кордону. Поняття державного кордону 
України. Дії, спрямовані на зміну меж території або державного кордону України. Публічні 
заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну території або державного кордону України, або 
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Момент закінчення злочину. 
Зміст мети при вчиненні цих дій. Кваліфікуючі ознаки). 

Державна зрада (Поняття державної зради. Форми державної зради. Момент закінчення 
злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт державної зради. Умови звільнення від 
кримінальної відповідальності за державну зраду). 

Посягання на життя державного чи громадського діяча (Безпосередні об’єкти злочину: 
основний та додатковий. Поняття державного та громадського діяча. Поняття посягання. 
Момент закінчення злочину. Мета вчинення злочину. Суб’єкт злочину). 

Диверсія (Безпосередні об’єкти злочину: основний та додатковий. Види диверсійних дій. 
Особливості конструкції складу диверсії. Зміст мети як ознаки суб’єктивної сторони диверсії. 
Відмежування диверсії від суміжних злочинів).  

Шпигунство (Поняття шпигунства. Предмет шпигунства. Поняття державної таємниці. 
Поняття передачі та збирання відомостей. Момент закінчення злочину. Суб’єкт шпигунства. 
Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
шпигунство). 
   
   Тема 12. Злочини проти життя та здоров’я особи 

Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я громадян. Конституція 
України про охорону життя та здоров’я особи. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони. 
Родовий об’єкт цих злочинів. Види злочинів проти життя та здоров’я.  

Злочини проти життя: Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Безпосередній 
об’єкт вбивства. Момент початку та припинення життя. Умисне вбивство без обтяжуючих та 
пом’якшуючих обставин (Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину). 
Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (Конструкція складу цього злочину. Види 
обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст). Умисне вбивство при пом’якшуючих 
обставинах і його види: Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання 
(Протизаконне насильство, систематичне знущання, тяжка образа – обставини, що 
обумовлюють таке хвилювання. Стан сильного душевного хвилювання та раптовість 
виникнення такого стану. Особливості змісту умислу в цьому злочині). Умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини (Конструкція складу цього злочину. Потерпілий та час 
вчинення злочину. Суб’єкт злочину. Відповідальність співучасників). Умисне вбивство при 
перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 
затримання злочинця (Конструкція складу цього злочину.  Психічне ставлення суб’єкта до 
смерті потерпілого). Вбивство через необережність (Характеристика об’єктивних 
та суб’єктивних ознак цього злочину. Відмежування цього виду вбивства від інших злочинів, 
поєднаних із заподіянням смерті потерпілому. Кваліфікуюча ознака такого вбивства). 
Доведення до самогубства (Жорстоке поводження, шантаж, примус до протиправних дій або 
систематичне приниження людської гідності як ознаки об’єктивної сторони. Момент закінчення 
злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування цього 
злочину від замаху на вчинення вбивства). Погроза вбивством (Реальність погрози як умова 
відповідальності за цей злочин. Момент закінчення злочину. Відмежування цього злочину від 
замаху на вбивство. Кваліфікуюча ознака).  

Злочини проти здоров’я: Загальна характеристика злочинів проти здоров’я та їх види. 
Здоров’я людини як безпосередній об’єкт цих злочинів. Умисне тяжке тілесне ушкодження 
(Поняття тяжкого тілесного ушкодження та його види. Критерії визнання тілесного 
ушкодження тяжким: медичний, соціальний, економічний, естетичний. Об’єктивна сторона та 



момент закінчення цього злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки цього злочину. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність). Умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження (Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження та його 
ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину). Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне 
у стані сильного душевного хвилювання та у разі перевищення меж необхідної оборони або 
у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Умисне легке тілесне 
ушкодження (Поняття легкого тілесного ушкодження, його види. Критерії визнання тілесного 
ушкодження легким). Побої і мордування (Їх відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі 
ознаки цього злочину). Катування (Поняття катування. Способи вчинення цього злочину. Мета 
вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування катування від побоїв та 
мордування). Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (Характеристика 
об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину). Зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (Об’єктивна сторона. Характер і види хвороб. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Диференціація відповідальності за вчинення 
цього злочину. Поняття свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараження. Суб’єкт 
злочину). Зараження венеричною хворобою (Поняття венеричної хвороби. Об’єктивна сторона. 
Момент закінчення злочину. Завідомість як обов’язкова ознака злочину. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину). 

Злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я людини і вчинюються у сфері 
медичного обслуговування: Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило 
зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 
(Об’єктивна сторона. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки злочину. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки злочину). Розголошення відомостей про проведення медичного огляду 
на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби (Предмет цього злочину. Об’єктивна сторона. Поняття розголошення відомостей. 
Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). Незаконна 
лікувальна діяльність (Об’єктивна сторона. Поняття незаконної лікувальної діяльності. 
Конструкція складу злочину. Суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину). Ненадання допомоги 
хворому медичним працівником (Об’єктивна сторона. Поняття незаконної лікувальної 
діяльності. Момент закінчення злочину. Зміст завідомості. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки злочину). Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 
працівником (Об’єктивна сторона. Види діяння. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. 
Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуюча ознака злочину). Порушення прав пацієнта 
(Характеристика складу злочину). Незаконне проведення дослідів над людиною. Порушення 
встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Насильницьке 
донорство (Характеристика складів цих злочинів. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки цих злочинів). Незаконне розголошення лікарської таємниці (Об’єктивна сторона. 
Поняття розголошення таємниці. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної 
сторони). 

Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини: Незаконне 
проведення аборту (Об’єктивна сторона. Поняття аборту. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину). Залишення в небезпеці 
(Поняття залишення в небезпеці. Безпорадний стан потерпілого. Об’єктивна сторона. Момент 
закінчення злочину. Свідомість як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки). Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані (Об’єктивна сторона. Види діянь. Наслідки та їх види. Момент закінчення. Особливості 
суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмежування цього злочину від залишення 
в небезпеці). Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей 
(Об’єктивна сторона. Форми діяння. Наслідки і їх види. Момент закінчення злочину. Суб’єкт 
злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину). 

 
Тема 13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи, та їх види. 



Зґвалтування (Поняття зґвалтування. Фізичне й психічне насильство як ознака 
об’єктивної сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки злочину). 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (Характеристика 
складу злочину та відмінність від зґвалтування). 

Примушування до вступу в статевий зв’язок (Форми діяння. Поняття примушування. 
Потерпілий від злочину. Момент закінчення цього злочину. Особливості суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки злочину). 

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (Поняття статевої зрілості. 
Потерпілий від злочину. Особливості суб’єкта та суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі знаки 
злочину). 

Розбещення неповнолітніх (Безпосередній об’єкт. Об’єктивна сторона. Поняття 
розбещення. Потерпілий від злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки злочину). 

Розбещення неповнолітніх (Безпосередній об’єкт. Об’єктивна сторона. Поняття 
розбещення. Потерпілий від злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки злочину). 
 

Тема 14. Злочини проти власності 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності. Поняття 

розкрадання. 
Корисливі злочини проти власності, пов’язані з обертанням чужого майна на свою 

користь або користь інших осіб: Крадіжка (Поняття крадіжки. Об’єктивна сторона. Момент 
закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). Грабіж (Поняття грабежу. 
Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). Розбій 
(Поняття розбою. Основний та додатковий об’єкти розбою. Об’єктивна сторона. Характер 
насильства. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні 
ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). 
Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (Спосіб 
викрадення електричної або теплової енергії. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі 
ознаки). Вимагання (Основний і додатковий об’єкти. Предмет злочину. Поняття вимагання. 
Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі 
та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). Шахрайство 
(Особливості предмета злочину та об’єктивної сторони. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 
суміжних злочинів). Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем (Предмет злочину. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки 
розтрати. Поняття та ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 
Відмежування від насильницького грабежу та розбою). 

Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою 
користь або на користь інших осіб: Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою (Специфіка предмету злочину. Об’єктивна сторона. Способи вчинення 
злочину. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від 
шахрайства). Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося 
у неї (Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості 
суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмежування від крадіжки). Придбання, отримання, 
зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом (Предмет злочину. Об’єктивна 
сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від співучасті 
у розкраданні). 

Некорисливі злочини проти власності: Умисне знищення або пошкодження майна. 
Необережне знищення або пошкодження майна. Умисне пошкодження об’єктів 



електроенергетики (Предмет цих злочинів. Поняття знищення. Поняття пошкодження. 
Особливості суб’єктивної сторони вказаних злочинів). Погроза знищення майна (Основний і 
додатковий об’єкти злочину. Об’єктивна сторона. Зміст погрози. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивні ознаки злочину). Порушення обов’язків щодо охорони майна (Основний і 
додатковий об’єкти. Об’єктивна сторона. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. 
Суб’єктивні ознаки злочину). 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (Особливості складів 
злочинів, передбачених у частинах 1 і 3 ст. 197-1 КК. Зміст кваліфікуючих ознак). 
 

Тема 15. Злочини у сфері господарської діяльності 
Загальна характеристика й види злочинів у сфері господарської діяльності. 
Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України: 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 
використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 
паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних 
елементів. Відмежування цього злочину від адміністративних правопорушень та суміжних 
злочинів). Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів (Особливості предмета злочину. Види діянь. Особливості конструкції 
складу цього злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. 
Відмежування цього злочину від порушення порядку зайняття банківською та господарською 
діяльністю). Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 
надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. 
Видання нормативно-правових, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати 
бюджету всупереч закону. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (Особливості 
предмета цих злочинів, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі 
ознаки. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили останні із 
названих два злочини). Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (Предмет злочину. Ознаки 
об’єктивної сторони. Особливості конструкції об’єктивної сторони. Момент закінчення 
злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки).  

Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів 
господарювання: Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання 
та сировини для їх виробництва. Фіктивне підприємництво. Протидія законній господарській 
діяльності. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне 
порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю або банківську таємницю. Розголошення 
комерційної або банківської таємниці. Незаконне використання інсайдерської інформації. 
Приховування інформації про діяльність емітента (Особливості предмета перерахованих 
злочинів, їх об’єктивної та суб’єктивної сторін, а також зміст кваліфікуючих ознак).   

Злочини у сфері банкрутства та приватизації державного чи комунального майна: 
Доведення до банкрутства (Поняття стійкої фінансової неспроможності. Момент закінчення 
злочину. Суб’єкт та суб’єктивна сторона). Незаконна приватизація державного, комунального 
майна (Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Поняття приватизації. Форми незаконної 
приватизації. Момент закінчення злочину. Умови притягнення до відповідальності. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). 

Злочин у сфері використання фінансових ресурсів, обігу цінних паперів та 
обслуговування споживачів: Шахрайство з фінансовими ресурсами (Предмет злочину та його 
види. Об’єктивні ознаки: характер діяння, момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. 
Поняття завідомості. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування 
цього злочину від злочинів проти власності). Маніпулювання на фондовому ринку 



(Особливості суб’єкта злочину. Поняття значного розміру, значної шкоди та тяжких наслідків 
як наслідків маніпуляції). Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску 
цінних паперів. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (Об’єкт 
та предмет злочинів. Об’єктивна сторона. Види діянь. Особливості наслідків цих злочинів. 
Момент їх закінчення. Поняття завідомості тощо). Виготовлення, збут та використання 
підроблених недержавних цінних паперів (Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Особливості 
конструкції складу даного злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні 
ознаки злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). 

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної 
продукції (Особливості предмета злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Момент закінчення 
злочину.  Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину). 
 

Тема 16. Злочини проти громадської безпеки 
Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. Родовий об’єкт цих 

злочинів. Види злочинів проти громадської безпеки.  
Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, 

участь у них та вчинюваних ними або пов’язаних з ними злочинах: Створення злочинної 
організації. (Об’єктивна сторона. Поняття злочинної організації, її ознаки. Види діянь. Мета як 
обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності за цей злочин). Сприяння учасникам злочинної організації 
та укриття їх злочинної діяльності (Об’єктивна сторона. Поняття та види заздалегідь не 
обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Інші 
дії по створенню умов, які сприяють злочинній діяльності. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). Бандитизм (Поняття банди та її 
ознаки. Форми бандитизму. Особливості законодавчої конструкції даного злочину. Суб’єктивна 
сторона. Суб’єкт злочину. Відмежування бандитизму від суміжних злочинів. Кваліфікація дій 
осіб від 14 до 16 років, які брали участь у банді). 

Терористичний акт. Втягнення у вчинення терористичного акту. Публічні заклики до 
вчинення терористичного акту. Створення терористичної групи чи організації. Сприяння 
вчиненню терористичного акту. Фінансування тероризму (Поняття терористичного акту. 
Особливості ознак об’єктивної і суб’єктивної сторін названих злочинів). Завідомо неправдиве 
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності 
(Суспільна небезпечність цього злочину. Поняття неправдивого повідомлення. Момент 
закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості неправдивого повідомлення. 
Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). Створення непередбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань (Об’єктивна сторона. Поняття воєнізованого або збройного формування. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка 
перебувала у складі зазначених формувань, за створення та участь у таких формуваннях). Напад 
на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (Поняття 
предмету злочину та його характеристика. Поняття нападу. Момент закінчення злочину. Мета 
як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину).   

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та 
радіоактивними матеріалами: Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Незаконне виготовлення, переробка 
чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових 
речовин, вибухових пристроїв. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів 
(Предмет злочину та його значення для кваліфікації. Види дій та спосіб їх вчинення. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від 
кримінальної відповідальності особи, яка вчинила незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами).  

Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Незаконне виготовлення ядерного 
вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивні матеріали або випромінює 



радіацію. Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали (Поняття 
радіоактивних матеріалів. Особливості ознак об’єктивної та суб’єктивної сторін цих злочинів, 
їх суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки).  

Порушення різних правил, які забезпечують громадську безпеку: Порушення правил 
поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними 
матеріалами. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки (Об’єктивна сторона. Характер 
правил, що порушуються. Момент закінчення злочинів. Зміст психічного ставлення до 
порушень правил, вимог режиму та до наслідків. Суб’єкт злочинів. Кваліфікуючі ознаки). 
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (Предмет злочину. 
Об’єктивна сторона. Поняття ввезення на територію України предметів злочину. Поняття 
транзиту. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки). Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 
(Об’єктивна сторона. Поняття встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 
Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки). 

Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства 
(Об’єкт і предмет злочину. Особливості наслідків цього злочину. Зміст кваліфікуючих ознак). 

 
Тема 17. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 
Суспільна небезпека, загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 
Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації залізничного, водного,  

повітряного та магістрального трубопровідного транспорту: Порушення правил безпеки руху 
або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Угон або захоплення 
залізничного рухомого складу повітряного, морського чи річкового судна. Порушення правил 
повітряних польотів. Порушення правил використання повітряного простору. Самовільне без 
нагальної потреби зупинення поїзда. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. 
Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден. Пошкодження об’єктів 
магістральних або промислових нафто-, газо-, кондесатопроводів та нафтопродуктопроводів 
(Особливості об’єктивних і суб’єктивних ознак зазначених злочинів).   

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації усіх видів транспорту: 
Пошкодження шляхів сполучання і транспортних засобів. Блокування транспортних 
комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника 
транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. Порушення чинних на транспорті 
правил (Об’єктивні та суб’єктивні ознаки вказаних злочинів. Відмежування від суміжних 
суспільно небезпечних діянь). 

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту і міського 
електротранспорту: Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами. Випуск в експлуатацію технічно-несправних 
транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. 

Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. 
Незаконне заволодіння транспортним засобом. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів 
та агрегатів транспортного засобу (Поняття транспортного засобу. Характеристика ознак 
об’єктивної і суб’єктивної сторони вказаних злочинів. Їх кваліфікуючі ознаки. Умови 
звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили незаконне заволодіння 
транспортним засобом. Відмежування від злочинів проти власності). 

  
Тема 18. Злочини проти громадського порядку та моральності 
Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку 

та моральності. 
Злочини проти громадського порядку: Групове порушення громадського порядку. 

Масові заворушення. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 
Хуліганство (Об’єктивні і суб’єктивні ознаки цих злочинів. Відмежування від суміжних 
злочинів). 



Злочини проти моральності: Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над 
тілом померлого (Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види дій. Місце вчинення злочину. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від злочинів проти власності). 
Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, 
руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Знищення, пошкодження або 
приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду (Об’єкт 
злочинів. Конституція України про охорону культурної спадщини. Особливості предмету 
злочину. Об’єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). 
Жорстоке поводження з тваринами (Особливості об’єктивної і суб’єктивної сторін. Суб’єкт 
злочину. Кваліфікуюча ознака. Відмежування від суміжних злочинів). 

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства й 
жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ввезення, 
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (Особливості предмета цих 
злочинів. Види діяння та момент їх закінчення. Суб’єктивна сторона. Мета вчинення злочинів. 
Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). Створення або утримання місць розпусти й звідництво. 
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність (Поняття розпусти і звідництва, сутенерства і заняття проституцією. Особливості 
ознак суб’єкта і суб’єктивної сторони названих злочинів).   

 
Тема 19. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 
Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, 

небезпечних для здоров’я населення: Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Поняття контрабанди. 
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Посів 
або вирощування снотворного маку чи конопель. Незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Порушення встановлених 
правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів. 
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання 
з метою збуту або збут отруйних й сильнодіючих речовин (Суспільна небезпечність і об’єкт 
названих злочинів. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів. Ознаки об’єктивної і суб’єктивної сторін. Кваліфікуючі ознаки). 

Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, психотропними 
речовинами, їх аналогами, а також обладнанням для їх виготовлення: Викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Викрадення, 
привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем. 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. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи 
збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або 
прекурсорів. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 
психотропних речовин (Ознаки об’єктивної сторони перерахованих злочинів. Способи їх 
вчинення. Момент закінчення злочинів. Суб’єктивна сторона. Мотив і мета. Суб’єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності). 

Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а 
також допінгу: Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 



Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Організація або утримання місць для 
незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів. Незаконна організація або утримання місць для вживання 
одурманюючих засобів. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Схиляння 
неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (Ознаки об’єктивної і суб’єктивної сторін 
названих злочинів, їх суб’єктів.  Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки). 

Інші злочини проти здоров’я населення: Порушення санітарних правил і норм щодо 
запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (Поняття порушення вказаних 
правил. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 
злочину). Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними 
агентами чи токсинами (Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види дій. Наслідки. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). Заготівля, перероблення або 
збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (Предмет 
злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Види дій. Злочинні наслідки та їх види. Момент 
закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки). 
 

Тема 20. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг 

Стаття 19 Конституції України про підстави, межі та способи діяльності службових осіб. 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової особи. 

Злочини у сфері службової діяльності: Зловживання владою або службовим становищем 
(Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від зловживання 
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми). Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу (Поняття та ознаки діяння. Способи перевищення влади або 
службових повноважень. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від перевищення повноважень 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 
форми). Службове підроблення (Предмет злочину. Поняття і види підроблення. Момент 
закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 
злочинів). Службова недбалість (Поняття та види діяння. Наслідки. Момент закінчення 
злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів). 
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
(Предмет злочину. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від незаконного збагачення). 
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (Поняття та ознаки 
неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від комерційного підкупу службової особи юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Зловживання впливом. 
Провокація підкупу (Поняття та ознаки діянь. Момент закінчення цих злочинів. Суб’єктивні 
ознаки. Кваліфікуючі ознаки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
що вступають на навчання  

за освітньо-професійною програмою «Право»  
на спеціальність 081 Право 

за третім рівнем вищої освіти  
 

Рейтингові оцінки у балах визначаються за національною шкалою (зараховано / не 
зараховано) у відповідності до кількості правильних відповідей та коефіцієнту засвоєння таким 
чином: 

 
Кількість 

правильних 
відповідей 

Коефіцієнт 
засвоєння 

Оцінка за національною 
шкалою 

60 100% зараховано 
59 98% зараховано 
58 96% зараховано 
57 95% зараховано 
56 93% зараховано 
55 91% зараховано 
54 90% зараховано 
53 88% зараховано 
52 87% зараховано 
51 85% зараховано 
50 83% зараховано 
49 82% зараховано 
48 80% зараховано 
47 79% зараховано 
46 78% зараховано 
45 77% зараховано 
44 76% зараховано 
43 75% зараховано 
42 74% зараховано 
41 73% зараховано 
40 72% зараховано 
39 71% зараховано 

36 - 38 63% - 70% зараховано 
34-35 60% - 62% зараховано 
32-33 56% - 59% зараховано 
30-31 52% - 55% зараховано 
28-29 48% - 51% зараховано 
26-27 44% - 47% зараховано 
24-25 40% - 43% зараховано 

 
Абітурієнт, котрий дав правильні відповіді, менше ніж на 24 запитання і коефіцієнт 

засвоєння менше 40 %, отримує оцінку не зараховано. 
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