


 

 
 

Програма  додаткового комплексного фахового екзамену зі 

спеціалізації, яка включає дисципліни «Теорія держави і права»,  

«Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес»,  

«Адміністративне право», «Адмінастративний процес» для кандидатів на 

здобуття освітнього ступеня магістра.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета вступного додаткового комплексного фахового екзамену зі 

спеціалізації полягає у визначенні рівня знань вступників щодо основних 

фундаментальних та галузевих юридичних дисциплін, а також з’ясуванні їх 

спроможності самостійно працювати за юридичною спеціальністю. 

Вступний екзамен має комплексний, синтетичний характер та 

орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців 

бакалаврського рівня. 

Критерії оцінювання: 

- обсяг і глибина знань; 

- вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити 

самостійні логічні висновки; 

- вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички; 

- обізнаність із основною та додатковою літературою; 

- вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі 

теоретичні питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Програма вступного випробування з комплексного фахового іспиту зі 

спеціалізаціїдля кандидатів на навчання в магістратурі Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ розроблена на підставі та 

відповідно до 

нормативно-правових актів в сфері освіти і враховує положення відповідних 

освітньо-професійних програм. 

Матеріал Програми вступного випробування для кандидатів на навчання в 

магістратурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

для вступу на базі освітнього ступеня «бакалавр» та осваітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» охоплює теми з навчальних дисципліни 

«Теорія держави і права», «Конституційне право», «Кримінальне право» 

(Загальна таОсоблива частини), «Кримінальний процес», «Адміністративне 

право», «Адміністративний процес». 

Відповідно до цієї Програми розроблені тестові завдання вступного 

випробування кандидатів на навчання, які мають на меті визначення 

можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми для 

здобуття вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». 

Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в магістратурі 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ складається з 

анотації; змісту програми, що охоплює перелік розділів і тем з зазначенням 

структури теми та списку джерел для підготовки до вступного випробування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ 

ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

Поняття та предмет науки. Держава і право як об’єкт спеціального 

наукового пізнання. Місце юридичної науки в системі суспільних наук. 

Система юридичних наук і місце в ній теорії держави та права. 

Загальнотеоретичні юридичні науки в Україні: виникнення і розвиток. Базові 

галузеві та міжгалузеві юридичні науки. Спеціальні прикладні юридичні 

науки. Загальна характеристика теорії держави і права (поняття, об’єкт, 

предмет, функції, структура). Предмет теорії держави та права. Поняття та 

види державно-правових закономірностей. Методологія теорії держави та 

права. Загальнофілософські, загальнонаукові, спеціально-юридичні методи 

пізнання державно-правових явищ. Функції теорії держави і права та їх 

класифікація. Зміст онтологічної, евристичної, прогностичної, виховної, 

методологічної, ідеологічної та практично-прикладної функцій теорії 

держави і права. Теорія держави і права як навчальна дисципліна. Основні 

поняття, категорії та структура навчального курсу теорії держави і права, 

головні розділи та теми. Роль теорії держави і права у підготовці юриста в 

сучасних умовах. 

 

ТЕМА № 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

Значущість інститутів держави і права та знань про їх виникнення і 

функціонування для розвитку суспільства. Держава і право як культурні 

цінності, як досягнення світової цивілізації. Характерні риси публічної влади 

та соціальних норм первісного суспільства. Ознаки, які відрізняють державу 

від організації влади первісного суспільства. Відмінність норм права від 

правил поведінки членів первісногосуспільства. 

Аналіз теорій виникнення держави, причини їх багатоманітності. Наукові ідеї 

про походження держави утворах видатних вчених. Концепції походження 

держави: міфологічна і теологічна, патріархальна і патерналістська, 

органічна та договірна концепції, психологічна, класова теорії, концепція 

насильства, дифузійна, спортивна, расова теорії походження держави, теорія 

спеціалізації. Теорії походження права: теорія примирення, регулятивна, 

теологічна, історична, класова теорії походження права, теорія природного 

права та теорія спеціалізації. Причини (закономірності) виникнення держави 

і права. Конструктивні та хибні аспекти різноманітних досліджень про 

походження держави і права. Форми виникнення держави і права у різних 

народів. Східна, афінська, римська, германська – класичні форми виникнення 

держави. 

 



 

 
 

ТЕМА № 3. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

 

Різноманітність наукових підходів щодо розуміння держави. Держава 

як політична, структурна і територіальна організація домінуючої частини 

населення. Загальне поняття та соціальне призначення держави. 

Різноманітність визначень поняття держави. Основні ознаки держави: 

Суверенітет; територія; державний апарат; державна влада; позитивне право. 

Ознаки, які відрізняють державу від інших організацій суспільства. Поняття 

„цілі держави‖, „задачі держави‖ і „функції держави‖ та їх співвідношення. 

Система та зміст функцій держави. Внутрішні і зовнішні, постійні і тимчасові 

функції держави. Функції держави в гуманітарній, економічній, екологічній, 

політичній сферах. Гуманізація функцій держави на сучасному етапі. 

Функцій сучасної української держави в умовах реформування суспільства. 

Форми здійснення функцій держави. Правоустановча, правотворча, право 

інтерпретаційна, право застосовна та правоохоронна діяльність держави. 

Методи здійснення функцій держави: переконання, заохочення та примус. 

Залежність функцій держави від її історичного типу. Сучасні уявлення про 

сутність держави. Держави соціальної демократії та соціально-демократичної 

орієнтації. Соціальна сутність сучасної української держави. 

 

ТЕМА № 4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 

 

Розвиток ідей про політичну систему суспільства у світовій класичній 

думці про державу і право. Поняття політичної системи суспільства та її 

різновиди. Поняття, структура та зміст елементів політичної системи 

суспільства. Суб’єкти політики; політичні норми і принципи; політичні 

відносини; політичний процес і політичний режим; політична свідомість і 

політична культура. Влада та її структурні елементи. Загальна 

характеристика та ознаки політичної влади. Співвідношення політичної і 

державної влади. Місце та роль держави в політичній системі. Взаємодія 

держави з іншими елементами політичної системи суспільства. 

Об’єднання громадян у політичній системі суспільства: поняття, види та 

засади їх діяльності. Поняття громадської організації та її види. Загальна 

характеристика політичних партій, види та функції політичних партій. 

Поняття трудового колективу, органу самоорганізації громадян, 

громадського руху та їх функції у політичній системі суспільства. Форми 

впливу органів держави на політичні партії, рухи, інші об’єднання громадян і 

трудові колективи. Взаємодія політичних партій, рухів, інших громадських 

об’єднань, трудових колективів з державою. Поняття та види демократії. 

Самоврядування народу: поняття, принципи та форми його здійснення. 

Особливості політичної системи суспільства в Україні. 

 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 5. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ ТА ФОРМА ДЕРЖАВИ 

 

Поняття типології держави. Поняття історичного типу держави. 

Характеристика основних сучасних підходів до типології держави. Теорія 

суспільно-економічних формацій як ідейна основа формаційного підходу до 

типології держави. Зміна способу виробництва як основні причина зміни 

історичних типів держави. Цивілізаційний підхід до типології держави. 

Переваги та недоліки формаційного і цивілізаційного підходів до типології 

держави. Типологія держав по відношенню до релігії. Розвиток категорії 

„форма держави‖ в політико-правовій думці. Поняття та структура 

(елементи) форми держави. Республіка та монархія як різновиди форми 

державного правління. Форма державного (територіального) устрою, прості 

та складні державні утворення. Поняття державно-правового (політичного) 

режиму та його різновиди. Співвідношення типу та форми держави. Форма 

української держави. 

 

ТЕМА № 6. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Суспільство, особа, держава. Правовий статус особи: поняття, 

структура, види і тенденції. Людина, особа, громадянин. Покоління прав 

людини. Права людини в міжнародних документах. Хартія прав людини. 

Загальна декларація прав і свобод людини. Пакт про громадянські і політичні 

права. Пакт про економічні, соціальні і культурні права. Основні права 

людини: поняття, класифікація, тенденції розвитку. Права, свободи та 

обов’язки громадянина за Конституцією України. Громадянські, політичні, 

економічні, соціальні, культурні права і свободи. Система гарантій  їх 

реальності. Основні напрямки розвитку прав особи у державах соціальної 

демократії. Основні права дитини. Права нації (народу), людства. 

Забезпечення прав національних меншин. Забезпечення прав та свобод 

громадянина – головний обов’язок української держави. Правова основа 

діяльності державних органів та взаємодія норм міжнародного і 

національного права в регулюванні цієї діяльності. Поняття механізму 

забезпечення прав і свобод людини та його структура. Механізм реалізації 

прав і свобод людини. Механізм охорони прав і свобод людини. Механізм 

захисту прав і свобод людини. Особливості компетенції правоохоронних 

органів по забезпеченню окремих видів прав громадян. Форми, методи і 

механізм діяльності цих органів по забезпеченню прав громадян. 

Міжнародно-правові механізми забезпечення прав людини. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 7. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

 

Поняття механізму держави та його структура. Види державних 

організацій та їх характеристика. Державні установи та державні 

підприємства у механізмі держави. Поняття державного апарату, його 

структура та співвідношення з механізмом держави. Принципи організації 

та діяльності державного апарату. Поняття державного органу. Поняття та 

зміст державно-владних повноважень. Класифікація державних органів. 

Категорії державних службовців. Поняття посадової особи. Поняття та зміст 

компетенції державного органу. Принцип розподілу влад і система 

державних органів України. Глава держави. Органи законодавчої, виконавчої 

та судової влади. Контрольно-наглядові органи. Механізм держави і місцеве 

самоврядування. Форми та методи взаємодії органів держави і місцевого 

самоврядування. Стан та перспективи розвитку державних органів України. 

 

 

ТЕМА № 8. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 

Різноманітність сучасних концепцій держави, їх загальна 

характеристика. Характеристика концепцій юридичного та соціологічного 

спрямування. Концепції і теорії держави: правової держави, ―держави 

загального благоденства‖, еліт, ідея фашистської держави, ідея національної 

держави. Теорія конвергенції. Ідея анархістської держави. Соціальна 

держава: поняття, принципи, функції. 

 

ТЕМА № 9. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 

Ідея правової держави як загальнолюдська цінність, її становлення і 

розвиток. Внесок мислителів минулого і сучасності в теорію правової 

держави. Вчення Платона, Аристотеля, Цицерона, Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо, І. Канта, Т. Джефферсона, П. Орлика, Г. 

Сковороди, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, М. Грушевського, С. 

Дністрянського та інших мислителів про державу і право. Правова держава – 

мета демократичних рухів. Вихідні положення (основи) сучасної концепції 

правової держави. Поняття та основні (принципи) правової держави. Зміст 

принципів верховенства права; розподілу держаної влади; визнання та 

реального забезпечення прав і свобод людини; взаємної відповідальності 

особи і держави. Конституційні основи та головні напрямки розбудови 

правової держави в Україні. Громадянське суспільство – соціальна основа 

правової держави. Держава та сучасне громадянське суспільство. Поняття і 

природа громадянського суспільства та його характерні риси. Держава і 

демократія. Проблеми формування громадянського суспільства у 

посттоталітарній державі. 

 



 

 
 

ТЕОРІЯ ПРАВА 

ТЕМА № 10. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 

 

Право як явище суспільства, його природа. Право, економіка та 

політика. Право як міра свободи і справедливості. Поняття права як загально 

соціального явища. Право як головний соціальний регулятор суспільних 

відносин, як система норм, сукупність правил поведінки загального 

характеру, основа організації та функціонування державної влади, об’єднань 

громадян, кожної особи. Право об’єктивне та суб'єктивне. Проблема 

праворозуміння. Позитивні та негативні риси різних концепцій 

праворозуміння. Право і закон. Теорія природного права. Історична школа 

права. Концепція позитивізму у праві. Соціологічний підхід до розуміння 

права. Психологічна теорія права та інші. Визначення поняття права. 

Нормативність, загальнообов'язковість. формальна визначеність, системність, 

забезпеченість і гарантованість права. Об’єктивна необхідність права і його 

взаємозв’язок з державою, політикою, економікою. Цінність права. Функції 

права як основні напрямки правового впливу на суспільні відносини. 

Загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права. Форми реалізації 

функцій права. Принципи права як провідні засади, ідеї права, що в 

конкретному вигляді характеризують його зміст, визначають спрямованість 

правового регулювання (загально соціальні, галузеві та міжгалузеві 

принципи тощо). 

 

ТЕМА № 11. НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Соціальне, нормативне та ненормативне регулювання. Поняття 

соціальних і технічних норм. Соціальні норми як загальні правила поведінки 

людей у суспільстві, що зумовлені об’єктивними закономірностями і 

забезпечені різними засобами соціального впливу. Поняття та види 

соціальних норм. Класифікація соціальних норм. Норми моралі. Звичаї та 

традиції. Політичні норми. Норми громадських об’єднань (корпоративні 

норми). Технічні та естетичні норми. Релігійні норми. Норми права. Поняття 

та ознаки норм права. Співвідношення правових та неправових норм: єдність, 

взаємодія та відмінність. 

 

ТЕМА № 12. НОРМИ ПРАВА 

 

Поняття норми права. Поняття та різновиди класичних норм права. 

Поняття та різновиди спеціалізованих норм права. Поняття структури норми 

права. Структура регулятивної норми права. Структура охоронної норми 

права. Поняття та різновиди структурних елементів норми права (гіпотези, 

диспозиції та санкції). Способи викладання норм права в статтях нормативно 

– правового акта (прямий, відсильний, бланкетний). 



 

 
 

 

ТЕМА № 13. ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 

 

Проблема правоутворення: поняття, стадії та фактори, які впливають на 

процес правоутворення. Етапи правоутворення. Правотворчість: поняття, 

види, принципи та функції. Стадії правотворчого процесу. Правотворча і 

законотворча ініціативи. Поняття та види джерел права. Нормативно-

правовий акт. Нормативний договір. Правовий звичай. Правовий прецедент. 

Інші джерела права. Нормативно-правовий акт держави - основна форма 

сучасного права в Україні. Види нормативно-правових актів. Загальна 

характеристика законів та підзаконних нормативно-правових актів. 

Відмінність нормативно- правового акта від акта застосування норм права). 

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та на коло суб'єктів. Пряма, 

зворотна та переживаюча дія нормативно-правових актів. 

 

ТЕМА № 14. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ 

 

Правовідносини: поняття і види. Регулятивні та охоронні, активні й 

пасивні, відносні й абсолютні правовідносини. Передумови виникнення, 

зміни та припинення правовідносин. Взаємозв’язок норми права і 

правовідносин. Склад правовідносин. Суб'єкти правовідносин, їх види. 

Індивідуальні суб’єкти правовідносин. Колективні суб’єкти правовідносин. 

Юридичні особи. Правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність. Зміст правовідносин. Суб'єктивне юридичне право 

(правомочність) та суб’єктивний юридичний обов'язок. Об'єкти 

правовідносин та їх характеристика. Правовідносини як форма існування й 

реалізації прав та обов’язків. Юридичні факти та їх класифікація. Юридичні 

дії та події. Юридичний (фактичний) склад. 

 

ТЕМА № 15. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Поняття системи права і правової системи. Предмет та методи як 

критерії поділу та єднання норм права в галузі. Характеристика основних 

структурних елементів системи права. Правова норма. Інститут права. 

Підгалузь права. Галузь права. Публічне та приватне право. Коротка 

характеристика матеріальних та процесуальних галузей права. Конституція 

України про міжнародне право та його пріоритет над національним правом. 

Система законодавства: поняття та структура. Співвідношення системи права 

і системи законодавства. Систематизація нормативно-правових актів. Облік, 

інкорпорація, консолідація та кодифікація: поняття, види. Сучасна 

кодифікація законодавства в Україні, її основні напрямки, форми та 

значення. 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 16. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 

 

Реалізація норм права: поняття, сутність, значення та форми. 

Дотримання, виконання, використання норм права як безпосередні форми 

реалізації права. Засоби забезпечення належної реалізації права. 

Застосування норм права – особлива форма реалізації права. Основні ознаки 

застосування права. Підстави застосування норм права.  Стадії процесу 

застосування норм права та їх характеристика. Загальні вимоги правильного 

застосування норм права. Застосування правових норм за аналогією в разі 

прогалин у законодавстві. Прогалини в праві, способи їх усунення та 

подолання. Аналогія закону і аналогія права. Юридичні колізії і способи їх 

вирішення. Акти застосування норм права: поняття, юридичні властивості, 

вимоги, які пред’являються до них, види цих актів. Відмінність актів 

застосування норм права від нормативно-правових актів. 

 

ТЕМА № 17. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

 

Тлумачення норм права: поняття, необхідність та значення для 

правильної реалізації. Об’єкт та предмет тлумачення. Сутність тлумачення-

з’ясування, тлумачення роз’яснення. Основні способи з'ясування змісту норм 

права та їх характеристика. Граматичне (філологічне, семантичне, 

лінгвістичне) тлумачення правових норм. Логічне, історичне та систематичне 

тлумачення. Тлумачення норм права за суб’єктами. Офіційне тлумачення 

норм права та його різновиди. Правороз’яснювальний процес та його стадії. 

Неофіційне тлумачення норм права та характеристика його різновидів. 

Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. Буквальне, 

розширювальне та обмежувальне тлумачення норм права. Акт тлумачення 

норм права: поняття, його різновиди та співвідношення з нормативно-

правовим актом. 

 

ТЕМА № 18. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА 

 

Правова поведінка: поняття та риси. Правовий вчинок та його складові 

елементи. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки за 

об’єктивною стороною та в залежності від мотивів і установок особи. 

Мотивація правомірної поведінки. Маргінальна і конформістська поведінка, 

умови та причини їх існування в сучасному суспільстві. Поняття 

зловживання правом та його відмінність від правопорушення. 

Правопорушення: поняття та різновиди за законодавством України. Злочини. 

Проступки (види проступків). Склад правопорушення та його елементи: 

об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона. Казус (випадок 

або правова аномалія). Соціальна природа і причини правопорушень. 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Юридична відповідальність: поняття, види, мета та форми. Штрафна 

(каральна) та правовідновлююча (компенсаційна) відповідальність. 

Конституційна, цивільна, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, 

матеріальна відповідальність. Принципи юридичної відповідальності. 

Підстави настання та притягнення до юридичної відповідальності. 

Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Підстави звільнення 

від юридичної відповідальності. Необхідна оборона і крайня необхідність. 

Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і громадянина. 

Юридична відповідальність і державний примус. Компетенція 

правоохоронних органів у питаннях притягнення до юридичної 

відповідальності. 

 

ТЕМА № 20. ЗАКОННІСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК І ДИСЦИПЛІНА 

 

Законність: поняття, принципи та вимоги. Значимість законності. 

Загальність і обов’язковість додержання і виконання закону. Законність як 

метод державного управління. Правопорядок і суспільний (громадський) 

порядок. Сутність правопорядку, його характерні риси. Структура, функції, 

принципи та види правопорядку. Взаємозв’язок правопорядку і законності. 

Гарантії законності і правопорядку, їх поняття, види. Суспільні та юридичні 

гарантії законності та правопорядку. Контроль і нагляд за дотриманням 

законів спеціальними органами. Своєчасний та справедливий розгляд скарг 

громадян щодо порушення прав людини. Місце та роль Конституції в 

забезпеченні законності. Законність і дисципліна. Види дисципліни. 

Проблема зміцнення законності і дисципліни в діяльності державних органів. 

Гарантії законності і правопорядку. Роль правоохоронних органів в їх 

забезпеченні. Співвідношення права, законності, правопорядку і суспільного 

порядку. 

 

ТЕМА № 21. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА 

 

Поняття та основні риси правосвідомості. Структура правової свідомості, її 

елементи. Правова ідеологія. Правова психологія. Поведінкова складова. 

Вплив правосвідомості на правозастосовчу і правотворчу діяльність. Види та 

рівні правосвідомості. Професійна правосвідомість юриста. Професійна 

правосвідомість співробітників правоохоронних органів. Деформація 

правосвідомості. Правовий дилетантизм. Правовий ідеалізм. Правовий 

нігілізм: поняття, причини його виникнення, вплив на стан режиму 

законності, реалізацію та забезпечення праві свобод громадян, шляхи його 

подолання. Правова культура: поняття, види та елементи. Правові погляди і 

принципи. Роль правової культури у формуванні громадянського суспільства 

та правової держави. Правова культура у законодавчій і правозастосовній 



 

 
 

діяльності. Професійна правова культура. Правове виховання та його вплив 

на формування правосвідомості і правової культури. Форми правового 

виховання. 

 

ТЕМА № 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ 

 

Правове регулювання і його вплив на суспільні відносини. Предмет, 

прийоми, типи правового регулювання. Правове регулювання як владний 

вплив держави за допомогою всіх юридичних засобів на суспільні відносини 

з метою їх розвитку. Основні стадії процесу правового регулювання: етап 

правової регламентації суспільних відносин; етап дії правових норм; етап 

реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків та їх характеристика. 

Поняття механізму правового регулювання. Основні елементи механізму 

правового регулювання: юридичні норми, правовідносини, акти реалізації 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків та їх характеристика. Місце і 

роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання. Якість 

правового регулювання. Ефективність правового регулювання. 

Економічність правового регулювання. Цінність правового регулювання. 

Вимоги до механізму правового регулювання у державах соціальної 

демократії. Законність, правосвідомість, правова культура, правова 

активність як фактори дієвості механізму правового регулювання. Місце і 

роль держави в правовому регулюванні суспільних відносин. Юридична 

техніка: поняття, види. Ефективність правового регулювання. 

 

ТЕМА № 23. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ 

 

Поняття і значення порівняльного правознавства. Поняття правової 

системи. Підходи до визначення поняття і структури правової системи. 

Поняття типу правової системи. Характеристика різноманітних критеріїв 

класифікації правових систем. Різноманітність сучасних правових систем. 

Романо-германська (континентального типу) правова сім’я та її особливості. 

Структура і джерела англо-саксонського права. Поняття, особливості та зміст 

загального права. Основні джерела англо-саксонського права. Специфіка дії 

правового прецеденту в сучасних умовах. Характеристика релігійно-

традиційної правової сім’ї. Особливості виникнення та загальна 

характеристика мусульманського права. Джерела мусульманського права. 

Особливості структури мусульманського права. Мусульманське право в 

сучасному світі. Особливості класичного індуського права. Джерела 

індуського права. Вплив англійського права на індуське право. Правова 

система Індії. Канонічне право. Звичаєво-общинна правова сім’я. Джерела 

звичаєво-общинної правової сім’ї. Характеристика та перспективи розвитку 

правової системи України. 

 

 



 

 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

ТЕМА № 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ 

ПРАВА, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Поняття конституційного права України як галузі права. Місце 

конституційного права в системі національного права України. Предмет, 

метод конституційного права України як галузі права та їх специфіка. 

Система конституційного права України: поняття, структура, особливості. 

Конституційно-правові норми: поняття, класифікація, структура. 

Конституційно-правові інститути: поняття, специфіка, види. Принципи 

конституційного права: поняття, види, нормативне закріплення. 

Конституційно-правові відносини: поняття, види, ознаки. Умови виникнення, 

зміни та припинення конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти 

конституційного права. Предмет, завдання та джерела науки конституційного 

права України. Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними 

та галузевими юридичними науками. Конституційне право України як 

навчальна дисципліна: поняття, система, функції. 

 

 

ТЕМА № 2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

 

Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. Державно-

конституційні традиції українського козацтва. Пакти та Конституції законів і 

вільностей Війська Запорізького (Конституція Пилипа Орлика). Розвиток 

національної конституційної думки та спроби її втілення у державотворчі 

процеси у XIX на початку XX століть. Конституція Української Народної 

Республіки 1918 року. Конституційний розвиток Української РСР. 

Конституція України 1978 року: порівняльно-правовий аналіз із 

Конституцією України 1996 року. Розвиток конституційної реформи на 

основі Конституції України. Конституційне забезпечення політичної 

реформи в державі (з 2002 року). Основні напрями, мета, засоби 

конституційного реформування держави та суспільства.  

 

 

ТЕМА №3. ТЕОРІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Поняття, ознаки (юридичні властивості) та сутність Конституції 

України. Конституція та держава. Конституція та політична система 

суспільства. Конституція та конституціоналізм. Розкрити питання їх 

співвідношення. Функції конституції та її характеристика. Класифікація 

конституцій: мета та критерії класифікації. Види конституцій в Україні. 

Характеристика Конституції Автономної Республіки Крим. Об’єкти 

конституційного регулювання. Дія Конституції України. Форма і структура 

Конституції України. Мова та стиль Конституції України. Внесення змін та 



 

 
 

доповнень до Конституції України (Розділ ХІІІ Конституції України). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень 

частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України. Поняття, 

структура механізму реалізації Конституції України. Фактори, що 

визначають реалізацію та ефективність дії Конституції України, проблеми її 

реалізації. Додержання та охорона Конституції України: гарантії, механізм 

захисту та охорони. Суб’єкти захисту. Конституція і проблема імплементації 

норм міжнародного права.  

 

ТЕМА №4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

 

Поняття, ознаки, структура, особливості конституційного ладу України: 

демократична, правова, світська держава – конституційно-правова 

характеристика; політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття 

(порівняльний аналіз: Україна та країни СНД); плюралізм форм власності; 

верховенство права та закону. Гарантії конституційного ладу України: 

поняття, система. Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. 

Система державних органів України. Поняття, ознаки, принципи суспільного 

ладу України. Структура суспільного ладу України: політична система 

суспільства: поняття, елементи та їх характеристика; економічна система 

України: конституційно-правові засади; соціальна система: поняття, 

особливості; духовно-культурна система як елемент суспільного ладу 

України. 

 

 

ТЕМА №5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

В УКРАЇНІ 

 

Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності 

органів державної влади. Поняття та особливості органів державної влади. 

Види органів державної влади: критерії класифікації та види. Принцип 

єдності та розподілу державної влади та його реалізація. Легалізація та 

легітимація державної влади в Україні. Місце прокуратури в системі органів 

державної влади: система і структура прокуратури; функції і повноваження 

прокуратури; акти органів прокуратури. 



 

 
 

ТЕМА №6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ 

ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Поняття та конституційні принципи правового статусу людини та 

громадянина в Україні (та країнах СНД). Класифікація конституційних прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. Система гарантій конституційних 

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Громадянство 

України: законодавство; міжнародні акти; зміст права на громадянство; 

документи, які підтверджують громадянство України. Принципи та способи 

набуття громадянства України. Територія держави. Умови прийняття до 

громадянства України (порядок розгляду заяв громадян з питань 

громадянства України). Припинення громадянства України. Зміна 

громадянства України. Роль міжнародних актів в регулюванні 

конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні. Конституційно-правові 

засади статусу іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в 

Україні. Конституційні обов’язки громадян: поняття, види та їх 

характеристика. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Право власності за Конституцією України та чинним 

законодавством. Статус мови в Україні (Закон України ―Про мови в 

Українській РСР‖). Право громадян на звернення (Закон України ―Про 

звернення громадян‖). Право на правову допомогу (Закон України ―Про 

адвокатуру‖). Право звернення до міжнародних установ (Закон України ―Про 

ратифікацію конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, 

Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції‖ та ін.). Право 

на повагу до гідності, невтручання в особисте і сімейне життя, таємницю 

листування, недоторканість життя (ст.ст. 162, 163 КК України, ст. 27 КПК 

України, ст. 289, 297, 301, 306, 311 ЦК України, ст. 3 Закону України ―Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні‖ від 16 листопада 1992 

року, ст.ст. 2, 37, Закону України ―Про телебачення і радіомовлення‖ від 21 

грудня 1993 року і ст.ст. 2, 33 Закону України ―Про інформаційні агентства‖ 

від 28 лютого 1995 року, Європейська конвенція про захист приватного 

життя). 

 

 

ТЕМА №7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Поняття конституційно-правової відповідальності: характеристика 

підходів. Співвідношення конституційно-правової відповідальності з 

конституційною, державно-правовою відповідальністю. Місце 

конституційно-правової відповідальності в системі соціальної 

відповідальності. Ознаки конституційно-правової відповідальності (2 групи): 

їх характеристика. Функції конституційно-правової відповідальності: поняття 

та види. Класифікація конституційно-правової відповідальності: критерії та 



 

 
 

види. Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад 

(характеристика), класифікація. Конституційно-правова відповідальність та 

конституційний контроль, їх співвідношення. 

 

 

ТЕМА №8. ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 

 

Поняття, ознаки та принципи виборів в Україні. Становлення інституту 

виборів в Україні. Класифікація виборів в Україні. Виборча система в 

Україні. Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характеристика. 

Інформаційне забезпечення виборчого процесу. Правові проблеми 

фінансування виборів. Правове забезпечення контролю за використанням 

коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку 

проведення виборів та референдумів. Відповідальність за порушення 

законодавства про вибори. Законодавче закріплення референдумів в Україні: 

поняття, види, принципи. Передумови виникнення референдумів. 

Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, учасники та їх 

конституційно-правовий статус. Відповідальність за порушення порядку 

проведення референдуму. Проблеми імплементації рішень всеукраїнського 

референдуму від 16 квітня 2000 року: теоретичний та практичний аспекти. 

Місцеві референдуми в Україні: поняття, види, основні засади організації і 

проведення. 

 

 

ТЕМА №9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ 

 

Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. Конституційна 

доктрина законодавчої влади в Україні. Поняття та ознаки Верховної Ради 

України як органу законодавчої влади. Склад Верховної Ради України. 

Функції Верховної Ради України: поняття, зміст. Статус народного депутата 

України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Рахункова 

палата: поняття, завдання, функції повноваження, структура. Депутатські 

групи (фракції): конституційно-правовий статус. Комітети Верховної Ради 

України: конституційно-правовий статус. Повноваження Верховної Ради 

України. Засідання Верховної Ради України. Ведення пленарних засідань: 

прийняття рішень; порядок надання слова; організація розгляду питань; 

протокол, стенографічний бюлетень, стенографічний звіт; розробка проектів 

законів. Розгляд законодавчих пропозицій, законопроектів, поправок: розгляд 

законопроектів у першому читанні; розгляд законопроектів у другому 

читанні; розгляд законопроектів у третьому читанні. Тлумачення законів, 

оприлюднення та введення в дію. Застосування процедури імпічменту: 

конституційно-правові засади та практика застосування. Апарат Верховної 

Ради України: правовий статус та структура. Зовнішньополітична діяльність 



 

 
 

Верховної Ради України і міжпарламентські зв’язки: засади зовнішньої 

політики України; законодавство з питань зовнішньої політики України; 

ратифікація міжнародних договорів; приєднання до міжнародних договорів; 

співробітництво України з Організацією Об'єднаних Націй; Європейське 

регіональне співробітництво; співробітництво Верховної Ради України з 

парламентами інших країн. 

 

 

ТЕМА №10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТУСУ  

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

Становлення інституту президентства в Україні. Проблеми 

президентської влади на сучасному етапі розвитку. Функції Президента 

України. Повноваження Президента України. Секретаріат Президента 

України: Представник Президента України у Верховній Раді України; 

Представник Президента України в Конституційному Суді України; 

Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України. Рада 

національної безпеки та оборони при Президентові України як 

консультативно-дорадчий орган: правовий статус. Організація взаємодії 

Президента України з Кабінетом Міністрів України, з законодавчою владою, 

судовою владою, органами місцевого самоврядування. Органи виконавчої 

влади та інші державні органи, підпорядковані Президентові України.  

 

 

ТЕМА № 11. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 

Виконавча влада як відносно самостійна форма єдиної державної влади. 

Особливості організації виконавчої влади в Україні. Система органів 

виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів 

виконавчої влади: склад; основні функції; повноваження. Центральні органи 

виконавчої влади: міністерства; державні комітети (державні служби); 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Місцеві 

державні адміністрації: завдання, функції та повноваження. Дострокове 

припинення повноважень. Акти органів виконавчої влади. Взаємодія органів 

виконавчої влади з іншими державними органами. Адміністративна реформа 

в Україні. 

 

 

ТЕМА № 12. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОБОТИ 

 

Поняття, соціальна функція та значення судової влади. Конституційні 

принципи правосуддя. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. 



 

 
 

Гарантії незалежності суддів. Порядок призначення та обрання суддів. 

Підстави, за яких припиняються повноваження суддів. Система судової 

влади в Україні. Правові засади діяльності органів суддівського 

самоврядування в Україні. Вища рада юстиції України: порядок формування; 

склад; основні функції; повноваження. 

 

 

ТЕМА №13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

 

Історичні передумови виникнення конституційної юстиції в системі 

судової влади. Порядок формування Конституційного Суду України, його 

чисельний склад, структура, вимоги до суддів. Статус суддів 

Конституційного Суду України та гарантії їх діяльності. Законодавчі засади 

організації і діяльності Конституційного Суду України: функції та 

повноваження. Регламент Конституційного Суду України – нормативно-

процесуальний акт. Конституційне провадження. Форми звернення до 

Конституційного Суду України. Колегії Конституційного Суду України: 

характерні риси та проблеми реалізації. 

 

 

ТЕМА № 14. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування. 

Міжнародно-правова регламентація питань організації питань місцевого 

самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Сучасні 

моделі місцевого самоврядування. Конституційне закріплення моделі 

місцевого самоврядування в Україні. Поняття місцевого самоврядування. 

Правові основи і система місцевого самоврядування: повноваження 

місцевого самоврядування; система місцевого самоврядування; матеріальна і 

фінансова основа місцевого самоврядування; гарантії місцевого 

самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування: порядок 

прийняття та юридична сила. Припинення дії та відміна актів органів 

місцевого самоврядування. Судовий захист прав місцевого самоврядування. 

Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адміністративної 

реформи. 

 

 

ТЕМА № 15. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

 

Поняття, принципи та система територіального устрою України. 

Конституційне закріплення форми державного устрою як відносно 

децентралізованої унітарної держави. Система адміністративно-

територіального устрою. Види адміністративно-територіальних одиниць. 

Автономія: поняття та види: територіальна; екстериторіальна. Автономна 



 

 
 

Республіка Крим – територіальна автономія у складі України. Основи 

конституційного статусу Автономної Республіки Крим. Самоврядні 

повноваження Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим: компетенція та організація роботи. Рада Міністрів 

Автономної Республіки Крим: склад та повноваження. Представництво 

Президента України. Взаємодія органів державної влади Автономної 

Республіки Крим. 

 

 

ТЕМА № 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

Теоретичні основи національної безпеки України: поняття та сутність 

національної безпеки; принципи національної безпеки України; об’єкти 

національної безпеки; суб’єкти національної безпеки. Система забезпечення 

національної безпеки України: поняття системи забезпечення національної 

безпеки та її елементи; основні функції системи забезпечення національної 

безпеки; повноваження основних суб’єктів системи забезпечення 

національної безпеки; засоби забезпечення національної безпеки України. 

Гарантування прав, свобод та обов’язків громадян України при забезпеченні 

національної безпеки. Система національної безпеки України: політична 

безпека України; економічна безпека України; воєнна безпека України: 

поняття, основи та організація оборони України; воєнна політика та воєнне 

будівництво України; теоретичні аспекти воєнної доктрини України; 

конституційно-правовий статус Збройних Сил України; екологічна безпека 

України; інформаційна безпека України; демографічна безпека України; 

міжнародна безпека України: міжнародні конфлікти і засоби розв’язання; 

сучасна європейська політична ситуація і місце України в геополітичному 

просторі Європи; міжнародні відносини України в контексті національної 

безпеки; правова безпека України. 

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І 

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки. 

Кримінальне право як галузь права. Ознаки кримінального права. 

Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право і суміжні 

галузі права. Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. 

Поняття і система Загальної частини. Предмет і завдання науки 



 

 
 

кримінального права. 3в'язок науки кримінального права з суміжними 

науками (кримінологією, правовою статистикою, криміналістикою, судовою 

медициною, юридичною психологією, психіатрією та ін.). Кримінальний 

закон. 

 

ТЕМА № 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ТА ЇЇ ПІДСТАВА 

 

Поняття кримінального закону України, його ознаки і значення. Задачі 

кримінального законодавства України. Кримінальний закон як єдине джерело 

кримінального права. Законодавство України про кримінальну 

відповідальність. Загальнопревентивна роль кримінального закону. Точне 

виконання кримінального закону –необхідна умова зміцнення правопорядку і 

законності. Види кримінальних законів (Кодекс, окремі кримінальні закони, 

закони тимчасової дії та ін.). Відповідність Законів України про кримінальну 

відповідальність положенням, що містяться в чинних міжнародних 

договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 

Структура (побудова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива 

частини Кримінального кодексу України, їх єдність і взаємозв'язок. 

Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу; диспозиції і 

санкції. Види диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види 

кримінально-правових норм: визначальні (дефінітивні), роз'яснювальні, 

заохочувальні і норми-заборони. Тлумачення кримінального закону: поняття 

і значення. Види тлумачення за суб’єктом: аутентичне (легальне, офіційне); 

судове; доктринальне; засоби тлумачення: граматичне, логічно-

систематичне, історичне та ін. Результати (обсяг) тлумачення: буквальне, 

обмежене і розширене. Роль Верховного Суду України в тлумаченні 

кримінальних законів (прецедент тлумачення законів). Неприпустимість 

аналогії в кримінальному праві. Принципи чинності закону про кримінальну 

відповідальність: у часі, по території, за колом осіб, універсальний 

принцип дії закону. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

Вступ кримінального закону в силу. Обов’язкове опублікування 

кримінального закону як необхідна умова його застосування. 

Час вчинення злочину і його вплив на межі кримінальної відповідальності 

особи. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на 

території України. Поняття території України. Поняття місця вчинення 

злочину. Вилучення з-під юрисдикції судів України осіб, які вчинили злочин 

на території України та користуються дипломатичним імунітетом. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених 

громадянами України та особами без громадянства за межами України. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених 

іноземцем за межами України. Правові наслідки засудження особи за межами 

України. Видача злочинців (екстрадиція). Дія міжнародних договорів на 



 

 
 

території України, що регулюють питання правової допомоги у розшуку 

злочинців, розкритті та розслідуванні злочинів. Кримінальна 

відповідальність як вид юридичної відповідальності (ст.2 КК). Поняття 

кримінальної відповідальності. Питання про кримінальну відповідальність у 

галузі кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх суб'єкт та 

зміст. Кримінальні відносини і кримінальна відповідальність. Виникнення і 

припинення кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і 

кримінальне покарання. Підстава кримінальної відповідальності. Фактична 

та юридична підстава кримінальної відповідальності. Питання про юридичну 

підставу кримінальної відповідальності в науці і законодавстві. 

 

ТЕМА № 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

 

Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально-

економічних відносин, що існують у суспільстві на тому чи іншому етапі 

розвитку. Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і 

декриміналізація суспільно небезпечних діянь. Визначення поняття злочину: 

формальне; матеріальне; формально-матеріальне; їх сутність. Поняття 

злочину в чинному КК України: передбачене цим Кодексом суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. 

Значення суспільної небезпеки. Характер та ступінь суспільної небезпеки. 

Протиправність як формальна ознака злочину. Неприпустимість 

застосування статей Особливої частини КК за аналогією. Співвідношення 

суспільної небезпеки і протиправності. Винність як ознака злочину; її зміст 

та значення. Караність як невід'ємна ознака злочину. Співвідношення 

караності як ознаки злочину і фактичного призначення покарання за злочин. 

Органічна єдність ознак злочину. Значення ст.11 КК для визначення поняття 

злочину. Проблема удосконалення поняття злочину в кримінальному праві 

України. Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування 

злочинів від інших правопорушень. Питання про відмежування злочинів та 

інших правопорушень у науці кримінального права. Співвідношення понять 

злочину, злочинності та правопорушення. Класифікація злочинів ст.12 КК 

залежно від їх тяжкості та її значення. Критерії класифікації (ступінь 

тяжкості, родовий об`єкт, потерпілий, предмет, налсдіки, спосіб вчинення, 

місце та час вчинення, суб`єкт, форма вини, мета). Проблема удосконалення 

класифікації злочинів у чинному законодавстві. 

 

ТЕМА № 4. СКЛАД ЗЛОЧИНУ. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів 

злочинів у чинному законодавстві. Співвідношення понять злочину і 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. Види складів злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. 

Поняття кваліфікації злочину і ії значення. Поняття об’єкту злочину. 

Значення об'єкту злочину в структурі елементів його складу для 

характеристики суспільної небезпечності злочину. Характер суспільної 

небезпечності злочину. Ступінь суспільної небезпечності злочину. Їх 

значення для правильного визначення об`єкту злочину та його кваліфікації. 

Суспільні відносини, інтереси, блага як об’єкт злочину. Об'єкт злочину і 

об'єкт кримінально-правової охорони. Структура суспільних відносин: 

суб’єкти, соціальний зв'язок між ними, предмет суспільних відносин. 

Класифікація (види) об'єктів злочину. Загальний об'єкт злочину. Родовий 

(спеціальний, груповий) об'єкт злочину. Видовий об`єкт злочину. 

Безпосередній (конкретний) об'єкт злочину. Порядок визначення родового, 

видового та безпосереднього об`єктів злочину та їх значення. Основний 

(головний) і додатковий безпосередні об'єкти. Поняття предмету злочину та 

його місце в структурі складу злочину. Предметні та безпредметні злочини. 

Значення правильного встановлення предмету злочину для кримінальної 

відповідальності. Відмінність предмету злочину від об’єкту злочину. 

Описання предмету злочину в диспозиціях статей Особливої частини КК. 

Потерпілий як ознака об`єкту злочину. Значення встановлення категорії 

потерпілого для кваліфікації злочину (посягання щодо працівників 

правоохоронних органів, суду та ін.). 

 

ТЕМА № 5. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття об'єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які 

характеризують об’єктивну сторону: обов'язкові та факультативні. Значення 

об'єктивної сторони для оцінки суспільної небезпечності, кваліфікації 

злочину, а також відмежування одного складу злочину від іншого. Суспільно 

небезпечне діяння, його поняття та форми. Суспільно небезпечна дія чи 

бездіяльність злочинного діяння як зовнішні акти поведінки людей, які 

вчиняються в реальній дійсності. Поняття та ознаки дії в кримінальному 

праві. Поняття та ознаки бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності 

за злочинну бездіяльність. Правовий (юридичний) обов'язок діяти певним 

чином та наявність можливості виконати обов'язок, який покладено на особу. 

Значення нездоланної (непереборної) сили, фізичного і психічного примусу 

для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно 

небезпечне діяння (дію чи бездіяльність). Поняття суспільно небезпечних 

наслідків. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони 

злочину. Їх види та значення в кримінальному праві. Злочини з 

матеріальними та формальними складами: значення такого розподілення. 

Причинний зв'язок в кримінальному праві та його значення. Вирішення 

питання про причинний зв'язок між дією чи бездіяльністю і суспільно 

небезпечним наслідком у науці кримінального права. Об'єктивний характер 



 

 
 

причинного зв'язку. Вимоги, що пред’являються до співвідношення діяння та 

наслідків для встановлення між ними причинного зв'язку. Розподіл 

причинного зв'язку на необхідний і випадковий, безпосередній і 

опосередкований причинний зв'язок та ін. Встановлення причинного зв’язку 

при наявності так званих особливих умов з боку потерпілого. Особливості 

причинного зв'язку при злочинній бездіяльності. Спосіб, знаряддя, засоби, 

обставини (обстановка, умови), місце, час вчинення злочину як 

факультативні ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочину; їх 

значення. Спосіб, знаряддя, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину 

як: 

- конститутивні (конструктивні) ознаки конкретного складу злочину; 

- кваліфікуючі ознаки; 

- обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність при 

призначенні покарання. 

 

ТЕМА № 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її значення. Ознаки 

суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття вини та її 

значення для кримінальної відповідальності. Форми вини в кримінальному 

праві України, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання. 

Умисна форма вини, необережна форма вини, змішана (подвійна, складна) 

форма вини. Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, їх 

інтелектуальні і вольові моменти (ознаки). Відмінність прямого умислу від 

непрямого. Види умислу в залежності від моменту виникнення: раптовий, 

заздалегідь сформований; в залежності від ступеня передбачення наслідків: 

визначений, невизначений, альтернативний. Умисел в злочинах з 

формальним складом. Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення. 

Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. 

Значення мотиву і мети для кваліфікації злочину як: 

- конститутивних (конструктивних) ознак складу злочину; 

- кваліфікуючих ознак; 

- обставин, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність при призначенні 

покарання. 

Поняття необережної форми вини та її ознаки. Необережність та її види. 

Значення боротьби з необережними злочинами. Злочинна самовпевненість та 

її інтелектуальний і вольовий моменти (ознаки). Відмежування злочинної 

самовпевненості від непрямого умислу. 3лочинна недбалість, її об'єктивний і 

суб’єктивний критерії. Їх значення. Випадок (казус) як невинне заподіяння 

суспільно небезпечних наслідків, його відмінність від злочинної недбалості. 

Подвійна, складна (змішана) форма вини і її значення для кваліфікації 

злочину. Поняття та види помилок в кримінальному праві. Юридична 

помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність. Фактична помилка, 

її види і вплив на вирішення питання про кримінальну відповідальність. 



 

 
 

Помилка в: 

- об`єкті злочину; 

- предметі злочину; 

- потерпілому; 

- злочинності чи незлочинності діяння; 

- причинному зв`язку та в наслідках злочину. 

Випадки, які приєднуються до помилок і помилка щодо особи; відхилення дії 

чи удару. 

 

ТЕМА № 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

 

Поняття суб'єкту злочину в законі про кримінальну відповідальність. 

Обов'язкові та факультативні ознаки суб’єкту злочину. Загальний і 

спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві. Ознаки та види 

спеціального суб'єкту, його значення для кваліфікації злочину. Суб’єкт 

злочину та особа злочинця. Суб`єкт злочину та його тлумачення в 

кримінальному праві та процесі, кримінології. Їх відмінності. Проблема 

визнання юридичних осіб суб'єктами окремих злочинів. Загальний та 

понижений вік кримінальної відповідальності. Особливості визначення віку 

кримінальної відповідальності за відсутністю офіційних даних, що його 

підтверджують; критерії встановлення в законі пониженого віку 

кримінальної відповідальності. Злочини, за вчинення яких в кримінальному 

законі встановлено понижений вік відповідальності (ст.22 КК). Осудність як 

обов’язкова ознака суб'єкту злочину. Поняття осудності та її значення. 

Форма неосудності та її види. Форми неосудності за чинним КК України. 

Поняття неосудності у кримінальному праві України. Критерії неосудності: 

медичний (біологічний) і юридичний (психологічний). Ознаки медичного 

критерію неосудності: хронічна душевна хвороба, тимчасовий розлад 

душевної діяльності, слабоумство, інший хворобливий стан психіки (розлад 

психіки). Значення медичного критерію для визнання особи неосудною. 

Ознаки юридичного критерію неосудності. Характеристика інтелектуальної 

та вольової ознак юридичного критерію неосудності та їх співвідношення. 

Значення юридичного критерію неосудності. Співвідношення юридичного та 

медичного критеріїв неосудності. Наслідки визнання особи неосудною. 

Обмежена осудність в кримінальному праві, її поняття та ознаки. Вплив 

визнання особи обмежено осудною на призначення покарання і застосування 

примусових заходів медичного характеру. Відповідальність за злочини, 

вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів 

або інших одурманюючих речовин. Її обґрунтування в кримінальному законі 

України. 

 

 

 



 

 
 

ТЕМА 8. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним кримінальним 

законодавством. Готування до злочину, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні 

ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. ―Голий 

умисел‖ та його правові наслідки. Відповідальність за готування до злочину 

за КК України. Правові наслідки готування до злочину невеликої тяжкості. 

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 

з непридатними засобами. Значення такого розподілу. Відмежування замаху 

від готування до злочину. Закінчений та незакінчений злочин. Поняття 

закінченого злочину. Момент закінчення злочину у складах з матеріальним, 

формальним та усіченим складом. Підстава кримінальної відповідальності за 

готування та замах на злочин. Кваліфікація готування та замаху на злочин. 

Обставини, які належить враховувати при призначенні покарання за 

готування та замах на злочин. Добровільна відмова при незакінченому 

злочині та добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її поняття та 

ознаки. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова. 

Підстави усунення кримінальної відповідальності за добровільну відмову від 

доведення злочину до кінця. Наслідки добровільної відмови від доведення 

злочину до кінця та їх значення. Дійове каяття у здійсненні злочину. 

Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від доведення злочину 

до кінця. 

 

ТЕМА № 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

 

Поняття і значення співучасті у злочині і її об’єктивні та суб'єктивні 

ознаки. Умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні 

умисного злочину. 3міст цієї ознаки. Суб’єктивні ознаки співучасті. 

Спільність умислу співучасників. Особливості інтелектуального моменту 

умислу співучасників. Питання про можливість одностороннього 

суб'єктивного зв'язку між співучасниками. Вольовий момент умислу 

співучасників. Питання про можливість співучасті в злочинах, які вчинені з 

необережності. Відокремлення співучасті від "необережного заподіяння". 

Значення мотиву та мети при вчиненні злочину у співучасті. Види 

співучасників та їх визначення в КК. Виконавець та 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. Відокремлення 

пособництва від підбурювання. Підстави та межі відповідальності 

співучасників. Залежність відповідальності співучасників від дій виконавця. 



 

 
 

Відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної 

організації. Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці 

кримінального права. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах 

співучасті. Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання 

відповідальності співучасників. Опосередковане виконання. Співучасть у 

злочині зі спеціальним суб’єктом. Провокація злочину. Ексцес виконавця. 

Види ексцесу виконавця: кількісний та якісний. 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 підмовника та пособника. Поняття 

причетності до злочину. Види причетності: переховування, неповідомлення, 

потурання. Відповідальність за причетність до злочину. 

 

ТЕМА № 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

 

Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика 

множинності злочинів та її значення. Одиничний злочин як структурний 

елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та 

ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні злочини). 

Види множинності злочинів. 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. Повторність злочину та її ознаки. Види повторності: 

повторність, не пов'язана із засудженням (фактична повторність) та 

повторність, пов'язана із засудженням (рецидив). Види фактичної 

повторності: повторність тотожніх, однорідних та різнорідних злочинів. 

Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді промислу 

як види повторності тотожних злочинів. Повторність та реальна сукупність 

злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення 

покарання. Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву: загальний, 

спеціальний, простий, складний (багаторазовий), пенітенціарний, особливо 

небезпечний. Значення рецидиву для кваліфікації злочину і для призначення 

покарання. Умови, порядок та правові наслідки визнання особи 

рецидивістом. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву 

злочинів. Врахування їх при: 

- кваліфікації злочинів та призначенні покарання; 

- вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання у випадках, передбачених КК. 

 



 

 
 

ТЕМА № 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

 

Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

Поняття необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння шкоди при, так 

званій, «передчасній» і «запізнілій» обороні. Оцінка використання технічних 

та інших пристосувань, які вживаються для захисту від посягання. 3авдання 

шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони – 

захист від суспільно небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної 

оборони. Вплив на відповідальність особи, яка перебувала в стані необхідної 

оборони застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для: 

- захисту від нападу озброєної особи; 

- захисту від нападу групи осіб; 

- відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше 

приміщення. 

Врахування суб’єктивного ставлення особи, що захищається, до заподіяння 

шкоди. Правові наслідки заподіяння шкоди особою, яка перебувала в стані 

сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним 

посяганням, що не відповідало небезпечності посягання чи обстановці 

захисту. Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Його поняття і 

ознаки. Відповідальність за ексцес оборони. Уявна оборона. Відповідальність 

при уявній обороні. Межі кримінальної відповідальності при уявній обороні 

за заподіяну шкоду (з урахуванням вікових, розумових, освітніх, 

психологічних та інших особистих характеристик особи, яка захищалася). 

Підстави і ознаки затримання особи, яка вчинила злочин. Вимушений 

характер завдання шкоди особі, яка вчинила злочин при її затриманні. 

Відповідність заподіяння шкоди при затриманні небезпеці вчиненого 

посягання і обставинам затримання. Врахування суб’єктивного ставлення 

затриманої особи до шкоди, яка була завдана. 

- Відповідальність за заподіяння шкоди, яка не була необхідною для 

затримання особи, яка вчинила злочин. Поняття, підстави і ознаки крайньої 

необхідності. Джерела небезпеки. Завдання шкоди інтересам так званих 

«третіх осіб». Вимушеність завдання шкоди в стані крайньої необхідності. 

Об'єктивні ознаки крайньої необхідності. Характер дій в стані крайньої 

необхідності. Своєчасність крайньої необхідності. Межі завдання шкоди в 

стані крайньої необхідності. Врахування суб'єктивного ставлення особи до 

шкоди, яка завдається в стані крайньої необхідності. Відповідальність за 

заподіяння шкоди більш значної, ніж відвернута при крайній необхідності. 

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і дій, спрямованих 

на затримання особи, яка вчинила злочин. Фізичний або психічний примус – 

його поняття та ознаки. Межі кримінальної відповідальності особи за 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала 

фізичного примусу, внаслідок якого вона зберігала можливість керувати 

своїми діями, а також психічного примусу. 



 

 
 

- Виконання наказу або розпорядження – його поняття та ознаки. Межі 

відповідальності особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, 

якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або 

розпорядження. Межі кримінальної відповідальності особи, яка виконала 

явно злочинний наказ або розпорядження. Усвідомлення злочинного 

характеру наказу чи розпорядження. Діяння, пов'язане з ризиком – його 

поняття і ознаки. Межі відповідальності особи при заподіянні шкоди 

правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах 

виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети. 

Відповідальність особи при заздалегідь створюваній загрозі для життя інших 

людей або загрозі екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації – його поняття та 

ознаки. Вимушеність заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам 

особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, 

беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою 

попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. Межі кримінальної 

відповідальності особи за вчинення у складі організованої групи чи 

злочинної організації: 

- особливо тяжкого умисного злочину, пов'язаного з насильством над 

потерпілим; 

- умисного тяжкого злочину, пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного 

ушкодження потерпілому або 

настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. 

 

ТЕМА № 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Поняття звільнення особи, яка вчинила злочин від кримінальної 

відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

дійовим каяттям. Умови такого звільнення: 

- вчинення злочину невеликої тяжкості; 

- щире покаяння після вчинення злочину; 

- активне сприяння розкриттю злочину; 

- повне відшкодування завданих злочином збитків або усунення заподіяної 

шкоди. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

примиренням винного з потерпілим. Умови такого звільнення: 

- вчинення вперше злочину невеликої тяжкості; 

- примирення винного з потерпілим; 

- відшкодування завданих злочином збитки або усунення заподіяної шкоди. 

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

поруки. Умови такого звільнення: 

- вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості; 

- щире каяття після вчинення злочину; 



 

 
 

- передача особи, яка вчинила злочин, на поруки колективу підприємства, 

установи чи організації за їхнім 

клопотанням; 

- дотримання протягом року з дня передачі на поруки певних правил 

(виправдання довіри колективу, не 

ухилення від заходів виховного характеру, не порушення громадського 

порядку). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

обстановки. Умови такого звільнення: 

- вчинення __________вперше злочину невеликої або середньої тяжкості; 

- на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки 

вчинене діяння втратило суспільну небезпечність або особа перестала бути 

суспільно небезпечною. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. Умови такого звільнення. Строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності: 

- два роки (вчинення злочину невеликої тяжкості, за який законом 

передбачене покарання менш суворе, ніж 

обмеження волі); 

- три роки (вчинення злочину невеликої тяжкості, за який законом 

передбачене покарання у вигляді 

обмеження або позбавлення волі); 

- п`ять років (вчинення злочину середньої тяжкості); 

- десять років (вчинення тяжкого злочину); 

- п`ятнадцять років (вчинення особливо тяжкого злочину). 

Зупинення перебігу строків давності та їх поновлення. Незастосування 

строків давності у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, 

передбачених у статтях 449-451, 454 КК. 

 

ТЕМА № 13. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАННЯ 

 

Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України. 

Кара як ознака покарання. Елементи кари. Соціальна природа покарання. 

Мета покарання. Питання про мету покарання в теорії кримінального 

законодавства України та в науці кримінального права. Виправлення 

засуджених як мета покарання. Загальне та спеціальне попередження. 

Система та види покарань. Поняття, ознаки та значення системи покарань за 

кримінальним законодавством. Система покарань в історії кримінального 

права та за чинним кримінальним законодавством України. Проблеми 

удосконалення системи покарань. Класифікація (види) покарань. Основні та 

додаткові покарання; безстрокові, строкові, та непов'язані з встановленням 

строків; загальні та спеціальні. Покарання, які пов'язані з виправно-трудовим 

впливом на засудженого. Основні покарання: громадські роботи, виправні 

роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 



 

 
 

позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. Додаткові 

покарання: позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу та конфіскація майна. Покарання, які можуть бути 

застосовані як в якості основних, так і в якості додаткових: штраф, 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Правила призначення основного та додаткового покарання. Характеристика 

основних і додаткових покарань за чинним кримінальним законодавством 

України. Громадські роботи – їх зміст, термін і вид. Порядок відбування 

покарання у вигляді громадських робіт. Наслідки злісного ухилення від 

відбування громадських робіт. Порядок заміни громадських робіт 

обмеженням волі або арештом. Обчислення строків громадських робіт, 

замінених обмеженням волі або арештом. Обмеження у призначенні 

громадських робіт щодо осіб, визнаним інвалідами першої або другої групи, 

вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до восьми років, жінкам, які 

досягли п'ятдесятип'ятирічного віку, чоловікам, які досягли 

шістдесятирічного віку, а також військовослужбовцям строкової служби. 

Виправні роботи – їх зміст, термін і вид. Суми відрахувань із заробітку 

засудженого до виправних робіт в доход держави. Обмеження у призначенні 

виправних робіт щодо вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці 

по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли 

шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, 

суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування. Порядок та терміни заміни виправних робіт на 

інші види покарань особам, які стали непрацездатними після винесення 

вироку суду. Службове обмеження для військовослужбовців – його зміст і 

термін. Коло осіб, до яких застосовується службове обмеження: засуджені 

військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби. Умови 

застосування цього виду покарання і розмір відрахувань із суми грошового 

забезпечення засудженого в доход держави. Правові наслідки службового 

обмеження для військовослужбовців: засуджений не може бути підвищений 

на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується в строк 

вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Арешт – його 

зміст і термін. Порядок та місця відбування арешту для різних категорій 

засуджених. Обмеження в застосуванні арешту щодо осіб віком до 

шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до 

восьми років. Обмеження волі – його зміст і термін. Кримінально-виконавчі 

установи, в яких засуджені відбувають покарання у вигляді обмеження волі. 

Обмеження волі не застосовується щодо неповнолітніх, вагітних жінок і 

жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли 

пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів 

першої і другої груп. Тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців – його зміст і термін. Категорії засуджених 

військовослужбовців, щодо яких застосовується цей вид покарання. 



 

 
 

Обмеження у застосуванні тримання в дисциплінарному батальйоні. 

Позбавлення волі на певний строк – його зміст і терміни. Види кримінально-

виконавчих установ, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення 

волі на певний строк. Довічне позбавлення волі – його зміст і випадки 

застосування. Обмеження у застосуванні довічного позбавлення волі щодо 

осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років, жінок, які були в стані вагітності 

під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку. Позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 

його зміст і випадки застосування. Конфіскація майна – її зміст, види і 

випадки застосування. Підстави та порядок призначення конфіскації 

майна. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом 

України. Відмінність конфіскації майна як виду покарання від спеціальної 

конфіскації. Задоволення майнових претензій за рахунок конфіскованого 

майна. Штраф – його зміст, розміри і випадки застосування. Закон України 

від 17.06.1992 року «Про порядок застосування кримінальних покарань та 

заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу». Заміна штрафу 

іншими видами покарань. Наслідки злісного ухилення від сплати штрафу. 

Порядок заміни та обчислення штрафу іншими видами кримінальних 

покарань. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю – його зміст, термін і випадки 

застосування. Обмеження у застосуванні цього виду покарання щодо 

народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, депутатів 

представницьких органів місцевого самоврядування. Обчислення строків 

виконання цього виду покарання за умов приєднання його як додаткової міри 

до різних видів основних покарань. Наслідки ухилення від виконання цього 

виду покарання. 

 

ТЕМА № 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 

 

Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України. 

Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті, що 

передбачає відповідальність за вчинений злочин. 3начення положень 

Загальної частини кримінального законодавства для призначення покарання. 

Урахування при призначенні покарання: 

- ступеня тяжкості вчиненого злочину; 

- особи винного; 

- способу та мотивів вчиненого злочину; 

- характеру та розміру заподіяної шкоди; 

- обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. 

Роль правосвідомості при призначенні покарання та значення 

індивідуалізації покарання для досягнення його цілей. Правила призначення 

більш м`якого чи більш суворого покарання, ніж передбачено відповідними 

статтями Особливої частини КК (ст.ст.70, 71). Обставини, які пом'якшують 

покарання – їх поняття, види та зміст. Перелік обставин, які пом`якшують 



 

 
 

покарання: 

- з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; 

- добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди; 

- вчинення злочину неповнолітнім; 

- вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 

- вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших 

обставин; 

- вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, 

службову чи іншу залежність; 

- вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, 

викликаного неправомірними або 

аморальними діями потерпілого; 

- вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 

- виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи 

злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, 

передбачених КК. 

Обставини, які обтяжують покарання – їх поняття, види та зміст. Перелік 

обставин, які обтяжують покарання: 

- вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 

- вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою чи злочинною 

організацією; 

- вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі 

або розбрату; 

- вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або 

громадського обов'язку; 

- тяжкі наслідки, завдані злочином; 

- вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що 

перебуває в безпорадному стані; 

- вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності; 

- вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи 

іншій залежності від винного; 

- вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає 

психічним захворюванням чи 

недоумством; 

- вчинення злочину з особливою жорстокістю; 

- вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, 

інших надзвичайних подій; 

- вчинення злочину загально-небезпечним способом; 



 

 
 

- вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або 

у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих 

засобів; 

- вбивство заручника. 

Порядок та умови визнання обставин, які обтяжують покарання, такими. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Умови призначення покарання в таких випадках. Призначення 

більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Умови призначення 

покарання в таких випадках. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення 

покарання за окремі злочини, які входять в сукупність злочинів. Призначення 

остаточного (загального) покарання за сукупністю шляхом поглинання менш 

суворого покарання більш суворим. Призначення остаточного покарання за 

сукупністю шляхом повного чи часткового складання. Межі призначення 

покарання за сукупністю злочинів. Порядок призначення за сукупністю 

злочинів додаткових покарань. Особливості призначення за сукупністю 

злочинів різнорідних (різновидних) основних та додаткових покарань. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила призначення 

покарання за сукупністю вироків. Межі застосування повного чи часткового 

складання покарань за сукупністю вироків. Порядок призначення за 

сукупністю вироків додаткових покарань. Можливість використання 

поглинання покарань за сукупністю вироків. Особливості (порядок) 

призначення різнорідних (різновидних) основних та додаткових покарань за 

сукупністю вироків. Порядок призначення покарань при одночасному збігу 

декількох злочинів та сукупності вироків. Відмінність правил призначення 

покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання 

покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Співвідношення 

складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення. 

Обчислення строків покарання. Строки покарання обчислюються в роках та 

місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування 

попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях. 

 

ТЕМА № 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

 

Поняття і значення звільнення від покарання. Види такого звільнення, 

критерії їх поділу. Правові підстави звільнення від покарання та його 

відбування: 

- заміна призначеного судом покарання більш м'яким; 

- пом'якшення призначеного покарання (крім звільнення, пом`якшення на 

підставі закону України про амністію чи акта помилування; 

- з випробуванням. 

Правові наслідки звільнення особи від покарання та його відбування. Правові 

наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий 

строк при звільненні від покарання, його термін та умови. Застосування 



 

 
 

додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з 

випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від 

відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку. Види строків давності виконання обвинувального 

вироку (2, 3, 5, 10, 15 років). Зупинення, перебіг та відновлення строків 

давності при ухиленні особи від відбування покарання.Умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання, його поняття та умови застосування. 

Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким, її поняття та умови 

застосування. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до трьох років, його поняття та умови застосування. 

Звільнення від покарання за хворобою, його поняття та умови застосування. 

Правові підстави визнання хвороби засудженого такою, що дає підстави для 

звільнення від відбування покарання. Звільнення від покарання на підставі 

закону України про амністію або акта про помилування. Амністія, її види 

та порядок застосування. Обмеження у застосуванні амністії. Помилування, 

його види та порядок застосування. 

 

ТЕМА № 16. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

 

Поняття, кримінально-правове значення та правові наслідки судимості. 

Порядок погашення та зняття судимості. Зняття судимості щодо осіб, які 

були реабілітовані. Поняття, строки та правові наслідки погашення 

судимості. Обчислення строків погашення судимості. Відмінність зняття 

судимості від погашення судимості. 

 

ТЕМА № 17. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до 

яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Види примусових заходів медичного характеру: 

- надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

- госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; 

- госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 

- госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. Порядок та правові підстави таких дій. Припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру через змінення 

психічного стану особи на краще. Примусове лікування, його поняття та 

умови призначення. Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють 

примусове лікування. 

 



 

 
 

ТЕМА № 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Правові підстави та порядок притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років. 

Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру, його поняття та умови. Наслідки ухилення 

неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових 

заходів виховного характеру. Види покарань, що застосовуються до 

неповнолітніх. Основні і додаткові покарання, що можуть бути застосовані 

до неповнолітніх. Основні види покарань, що застосовуються до 

неповнолітніх: 

- штраф; 

- громадські роботи; 

- виправні роботи; 

- арешт; 

- позбавлення волі на певний строк. 

Додаткові покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх: 

- штраф; 

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Розмір штрафу та перелік доходів, на які він може бути звернений. Виправні 

роботи, їх термін та особливості їх призначення неповнолітнім. Сума 

відрахувань із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт. 

Арешт, його термін і місця відбування. Позбавлення волі на певний строк та 

його термін. Види установ, де відбувають покарання неповнолітні, засуджені 

до покарання у вигляді позбавлення волі. Призначення покарання 

неповнолітнім, його порядок та умови. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. Іспитовий строк, що встановлюється неповнолітнім. 

Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру, його умови та правові наслідки. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання у зв'язку із закінченням строків давності, його 

умови та правові наслідки. Види строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку для 

неповнолітніх. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання 

неповнолітніх та умови його застосування. Правові наслідки вчинення 

нового злочину під час умовно-дострокового звільнення від покарання. 

Погашення та зняття судимості. Дострокове зняття судимості. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

ТЕМА № 19-20. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ. ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКОВІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

 

Поняття Особливої частини кримінального права України та її 

значення. Єдність Загальної й Особливої частин кримінального права. 

Законодавство України про відповідальність за окремі види злочинів. 

Система Особливої частини чинного кримінального законодавства України, 

критерії систематизації. Проблеми побудови системи Особливої частини 

нового кримінального законодавства України. Роль науки кримінального 

права в розкритті змісту норм Особливої частини кримінального права, 

вирішенні питань правильної кваліфікації, розробці нового кримінального 

законодавства України. Значення вивчення судової практики і її узагальнень 

з окремих категорій кримінальних справ для правильного розуміння і 

застосування кримінально-правових норм Особливої частини. Джерела 

судової практики. Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації 

злочинів: ознаки злочину і їх значення для кваліфікації злочинів; склад 

злочину – правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. 

Формула кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочину і склад злочину. 

Значення об'єкту злочину для кваліфікації. Ознаки об'єктивної сторони 

складу злочину, які є обов'язковими для кваліфікації злочинів з 

матеріальним, формальним та усіченим складами. Вплив факультативних 

ознак об'єктивної сторони на кваліфікацію. Кваліфікація складених, 

триваючих і продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів за 

суб'єктивними ознаками. Вплив юридичної і фактичної помилок на 

кваліфікацію. Кваліфікація за суб'єктом злочину. Значення спеціальних ознак 

суб'єкту для кваліфікації. Кваліфікація злочинних діянь при наявності 

кваліфікуючих ознак. Конкуренція норм Особливої частини кримінального 

законодавства. Правила кваліфікації. Кваліфікація злочину і норма Загальної 

частини кримінального законодавства. Особливості кваліфікації 

незакінчених злочинів і злочинів, вчинених у співучасті. Кваліфікація дій при 

наявності множинності злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів 

для здійснення правосуддя. Правильна кваліфікація як необхідна умова 

дотримання законності, прав і свобод громадян. Проблеми кваліфікації 

злочинів у світлі комп'ютеризації діяльності правоохоронних органів. 

Значення правильної кваліфікації для визначення рівня і стану злочинності та 

обліку злочинів. 

 

ТЕМА № 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення 

незалежності України. Родовий об’єкт злочинів проти основ національної 



 

 
 

безпеки. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади. Посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України. Кваліфікуючі ознаки. 

Державна зрада. Форми державної зради. Поняття та правові підстави 

державної та військової таємниці. Перехід на бік ворога у воєнний час або в 

бойовій обстановці. Момент закінчення злочину. Зміст мети як ознаки 

суб'єктивної сторони злочину. Суб’єкт державної зради. Посягання на 

державного чи громадського діяча. Поняття посягання. Потерпілий від цього 

злочину. Момент закінчення злочину. Мотиви цього злочину. Конкуруючі 

склади злочину. Диверсія. Поняття диверсії. Види диверсійних дій. 

Особливості конструкції складу диверсії. Зміст мети як ознаки суб'єктивної 

сторони диверсії. Шпигунство. Поняття шпигунства. Шпигунство, 

предметом якого є відомості, що становлять державну або військову 

таємницю. Поняття державної та військової таємниці. Шпигунство, 

предметом якого є інші відомості. Поняття інших відомостей. Суб'єкт 

шпигунства. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності 

за шпигунство. Суб’єкт шпигунства та його відмінності від суб’єкта 

державної зради. 

 

ТЕМА № 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

 

Конституція України про охорону інтересів особи. Поняття, загальна 

характеристика і види злочинів проти життя та здоров’я особи. Злочини 

проти життя, їх загальна характеристика і види. Життя як об'єкт 

кримінально-правової охорони. Поняття вбивства і його види. Умисне 

вбивство без обтяжуючих обставин (просте умисне вбивство). 

Характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак цього злочину. 

Початковий та кінцевий момент життя людини. Значення мотиву вбивства 

для правильної кваліфікації. Поняття евтаназії та межі відповідальності 

особи, яка вчинила умисне вбивство на прохання потерпілого. Умисне 

вбивство при обтяжуючих обставинах. Умисне вбивство двох або більше 

осіб. Єдність умислу на вбивство двох або більше осіб як обов'язкова ознака 

суб'єктивної сторони. Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Поняття малолітньої 

дитини. Зміст завідомості як ознаки цього виду вбивства. Умисне вбивство 

заручника. Обставини, за яких вчиняється таке вбивство. Умисне вбивство з 

особливою жорстокістю. Поняття особливої жорстокості. Умисне вбивство, 

вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Особливості 

способу вчинення даного вбивства. Особливості суб’єктивної сторони та 

ставлення до наслідків. Вбивство з корисливих мотивів. Мотив як 

обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього виду вбивства. Умисне 

вбивство з хуліганських мотивів. Поняття хуліганських мотивів. Умисне 



 

 
 

вбивство особи чи її близького родича, вчинене у зв'язку з виконанням цією 

особою свого службового або громадського обов'язку. Спеціальна мета 

вчинення такого вбивства. Умисне вбивство з метою приховати інший 

злочин або полегшити його вчинення. Характеристика суб'єктивної сторони 

такого вбивства. Особливості суб'єкту даного злочину. Умисне вбивство, 

поєднане зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом. Випадки такого вбивства. Вплив стадії 

зґвалтування на кваліфікацію. Особливості кваліфікації при незакінченому 

злочині та при повторному. Умисне вбивство, вчинене на замовлення. 

Особливості відповідальності всіх співучасників вбивства на замовлення. 

Кваліфікація дій виконавця, замовника та організатора. Умисне вбивство 

вчинене за попередньою змовою групою осіб. Особливості кваліфікації дій 

всіх співучасників при різних формах співучасті. Ознаки групи, організованої 

групи та їх відмінність. Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше 

вчинила умисне вбивство. Вид повторності при вчиненні цього вбивства. 

Особливості кваліфікації при попередньому незакінченому злочині. Умови 

кримінальної відповідальності за таке вбивство. Умисне вбивство при 

пом'якшуючих обставинах і його види. Умисне вбивство, вчинене у стані 

сильного душевного хвилювання. Особливості змісту умислу в цьому 

злочині. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Суб'єкт 

злочину. Відповідальність інших співучасників цього злочину. Умисне 

вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття перевищення меж 

необхідної оборони. Поняття перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця. Характеристика нападу та захисту при необхідній 

обороні та при затриманні злочинця. Психічне ставлення суб'єкта до смерті 

потерпілого. Вбивство через необережність. Відмежування цього виду 

вбивства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому 

(тяжкі тілесні ушкодження, що потягли смерть потерпілого; умисне вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця). Обставини, що обтяжують вбивство 

через необережність. Доведення до самогубства. Особливості об’єктивної 

сторони доведення до самогубства. Жорстоке поводження, шантаж, примус 

до протиправних дій і систематичне приниження людської гідності як ознаки 

об'єктивної сторони. Поняття матеріальної та іншої залежності. Момент 

закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Погроза вчинити вбивство. Реальність 

погрози як умова відповідальності за цей злочин. Злочини проти здоров'я, їх 

загальна характеристика і види. Поняття і види тілесних ушкоджень. Правова 

основа визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Правила судово-

медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке 

тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження і його види. 

Кваліфікуючі ознаки умисного тяжкого тілесного ушкодження. Відмінність 

тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, 



 

 
 

від умисного та необережного вбивства. Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його 

види. Умисне тяжке або середньої тяжкості ушкодження при пом'якшуючих 

обставинах. Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, 

заподіяне в стані сильного душевного хвилювання. Заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Необережне 

тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Умисне легке тілесне 

ушкодження. Поняття легкого тілесного ушкодження і його види. Побої і 

мордування. Їх відмінність від легких тілесних ушкоджень. Катування. 

Відмінність катування від нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня 

тяжкості. Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи, їх 

загальна характеристика та види. Зараження вірусом імунодефіциту людини 

чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Види захворювань, що 

відносяться до категорії невиліковних. Суб’єкти визначення таких 

захворювань. Завідомість як ознака цього злочину. Неналежне виконання 

професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. Розголошення відомостей про проведення 

медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби. Форми розголошення. Предмет 

цього злочину і його види. Суб'єкт злочину. Зараження венеричною 

хворобою. Завідомість як ознака цього злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне проведення аборту. Особливості конструкції складу цього 

злочину. Потерпілий від злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Залишення в небезпеці. Види бездіяльності. Момент закінчення 

злочину. Завідомість як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечном у для життя стані. Види бездіяльності. Особливості 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність цього злочину від 

залишення в небезпеці. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони 

життя та здоров’я дітей. Потерпілий від злочину. Спосіб вчинення злочину. 

Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

обставини. Незаконна лікувальна діяльність. Обов’язкові ознаки даного 

злочину. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Зміст 

завідомості. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Неналежне виконання 

професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. 

Обов’язкові ознаки даного злочину. Наслідки як обов’язкова ознака 

об’єктивної сторони. Кваліфікуючі обставини. Порушення прав пацієнта. 

Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

обставини. Незаконне проведення дослідів над людиною. Правова основа 

проведення дослідів над людиною. Предмет злочину. Наслідки як 

обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі обставини. 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів і тканин 



 

 
 

людини. Правова основа проведення трансплантації. Предмет злочину. 

Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

обставини. Насильницьке донорство. Правова основа донорства. Предмет 

злочину. Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

обставини. Незаконне розголошення лікарської таємниці. Спосіб вчинення 

злочину. Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. 

 

ТЕМА № 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

 

Злочини проти волі, гідності особи, їх загальна характеристика. 

Родовий об’єкт та безпосередні об’єкти. Незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини. Предмет злочину та потерпілий від злочину. Спосіб 

вчинення злочину та його вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі ознаки цього 

злочину. 

Захоплення заручників. Види дій. Погроза як спосіб вчинення цього злочину. 

Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Значення ознаки громадянства для притягнення особи 

до кримінальної відповідальності. Підміна дитини. Предмет та потерпілий 

від злочину. Значення мотиву для кваліфікації злочину. Торгівля людьми або 

інша незаконна угода щодо людини. Поняття цього злочину, його предмет та 

спосіб вчинення. Суб’єктивна сторона та її ознаки і їх вплив на кваліфікацію 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Експлуатація дітей. Потерпілий від злочину, 

його вікові межі. Спосіб вчинення злочину та його вплив на кваліфікацію. 

Мета та мотив як обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

ознаки. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Ознаки 

цього злочину. Незаконне поміщення у психіатричний заклад. Ознаки цього 

злочину. 

 

ТЕМА № 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

 

Статеві злочини, їх загальна характеристика і види. Родовий об’єкт та 

безпосередні об’єкти статевих злочинів. 3гвалтування. Потерпілий від 

злочину. Співвідношення потерпілої особи та суб’єкту злочину. Вікові 

категорії потерпілих осіб та їх вплив на кваліфікацію. Фізичне і психічне 

насильство як ознака о6'єктивної сторони. Поняття безпорадного стану 

потерпілої особи. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відповідальність за зґвалтування неповнолітньої і малолітньої особи. 

Особливо тяжкі наслідки зґвалтування. Особливості кваліфікації 

зґвалтування, поєднаного з умисним вбивством. Насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. Співвідношення потерпілої 

особи та суб’єкту злочину. Характеристика об'єктивної сторони, спосіб 

вчинення злочину та його значення. Кваліфікуючі ознаки. Примушування до 

вступу в статевий зв'язок. Обов'язкові ознаки суб'єкту злочину. Поняття 



 

 
 

примушування. Момент, закінчення цього злочину. Співвідношення цього 

злочину із зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом. Статеві зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості. Поняття статевої зрілості. Суб'єкт злочину. Розбещення 

неповнолітніх. Потерпілий від цього злочину. 

 

ТЕМА № 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОДЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти виборчих, 

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

кримінально-правових норм даної глави. Проблема місця норм, що 

передбачають відповідальність за посягання на виборчі, трудові та інші 

особисті права і свободи людини і громадянина в системі Особливої частини 

кримінального права. Класифікація злочинів проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина в залежності від 

видового об’єкту. Злочини проти виборчих прав громадян, їх характеристика. 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача. Вплив способів перешкоджання на кваліфікацію 

даного злочину. Кваліфікуючі обставини. Фальсифікація виборчих 

докумнтів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків 

голосування. Предмет цього злочину. Види дій. Завідомість як ознака 

суб'єктивної сторони неправильного підрахунку голосів. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі обставини. Незаконне знищення виборчої документації або 

документів референдуму. Предмет цього злочину. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі обставини. Порушення таємниці голосування. Характеристика 

діяння. Суб'єкт цього злочину. Порушення порядку фінансування виборчої 

кампанії кандидата, політичної партії, блоку. Способи вчинення даного 

складу злочину. Суб’єкт злочину. Великий розмір як кваліфікуюча ознака. 

Порушення законодавства про референдум. Характеристика діяння. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі обставини. Злочини проти трудових прав громадян, їх 

характеристика. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій, громадських організацій. Особливості законодавчої 

структури цього злочину. Характеристика перешкоджання. Суб'єкт злочину. 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Потерпілий 

від злочину. Особливості законодавчої структури цього злочину. 

Характеристика перешкоджання. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі обставини. 

Грубе порушення законодавства про працю. Особливості законодавчої 

структури цього злочину. Види діянь.Характеристика іншого грубого 

порушення законодавства про працю. Значення мотиву для кваліфікації 

цього злочину. Суб’єкт злочину. порушують недоторканість житла громадян. 

Суб'єкт цього злочину. Кваліфікуючі обставини. Порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 



 

 
 

передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Потерпілий від злочину. 

Види порушень. Обставини, що виключають протиправність таких дій. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі обставини. Порушення недоторканості 

приватного життя. Поняття приватного життя. Предмет злочину. Види 

порушень. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. 

Переслідування журналіста за виконання службових обов’язків, за критику. 

Ознаки діяння. Характеристика дій потерпілого, у зв'язку з якими він 

переслідується. Мотиви злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Перешкодження відправленню релігійних обрядів. Характеристика 

діяння. Момент закінчення цього злочину. Суб'єкт злочину. Випадки 

правомірного припинення релігійних обрядів, які зазначені у кримінальному 

законі. Злочини проти сім'ї. Ухилення від сплати аліментів на утримання 

дітей. Поняття ухилення. Злісність ухилення як обов'язкова ознака 

об'єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуюча 

ознака цього злочину. Ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків. Поняття ухилення та осіб, які відносяться 

до категорії «непрацездатні». Злісність ухилення як обов'язкова ознака 

об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Злісне 

невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування. Поняття тяжких наслідків як обов'язкової 

ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Зловживання опікунськими 

правами. Характеристика діяння. Суб'єктивна сторона. Мотив як обов'язкова 

ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Розголошення таємниці 

усиновлення (удочеріння). Поняття таємниці усиновлення. Об'єктивна 

сторона злочину. Момент закінчення даного злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Поняття незаконної 

посередницької діяльності або інших незаконних дій щодо усиновлення 

дитини, передачі її під опіку чи на виховання. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 

ТЕМА № 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. 

Поняття розкрадання та його ознаки. Корисливі злочини проти власності з 

ознаками викрадення. Крадіжка. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

Момент закінчення злочину. Види крадіжки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Грабіж. Поняття, 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Момент закінчення злочину. Види грабежу. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Розбій. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Особливості 

складу злочину за конструкцією об'єктивної сторони. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Момент закінчення 



 

 
 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Інше незаконне заволодіння чужим майном. 

Вимагання. Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних злочинів. Шахрайство. Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. 

Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поняття та 

ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття й ознаки 

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних 

злочинів. Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Відмінні від шахрайства. 

Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. Особливості предмета злочину. Поняття, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки. Відмінність від викрадення та іншого незаконного 

заволодіння чужим майном. Придбання, отримання, зберігання чи збут 

майна, одержаного злочинним шляхом. Поняття, об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки. Момент закінчення злочину. Відмінність від співучасті у викраденні 

або іншому незаконному заволодінні чужим майном. Некорисливі злочини 

проти власності. Умисне __________знищення або пошкодження майна. 

Види діяння. Наслідки. Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики. Предмет злочину. 

Поняття загально небезпечного способу. Кваліфікуючі ознаки. Необережне 

знищення або пошкодження майна. Поняття, об’єктивні та суб'єктивні ознаки 

злочину. Порушення обов'язків щодо охорони майна. Поняття, об’єктивні та 

суб'єктивні ознаки злочину. Момент закінчення злочину. Погроза знищення 

майна. Поняття, об’єктивні та суб'єктивні ознаки злочину. Момент 

закінчення злочину. Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Момент 

закінчення злочину. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

злочину. 

 

ТЕМА № 27. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля. 

Злочини проти встановленого порядку екологічної безпеки. Порушення 

правил екологічної безпеки. Особливості законодавчої конструкції, складу 

цього злочину. Види діянь суб'єкта злочину. Проектування чи експлуатація 

споруд без систем захисту довкілля. Види діянь. Наслідки цього злочину. 

Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Невжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків екологічного забруднення. Характеристика діяння. 

Поняття дезактиваційних та інших відновлювальних заходів. Наслідки цього 



 

 
 

злочину. Суб'єкт. Місце, як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. 

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 

захворюваність населення. Особливості законодавчої конструкції. Види 

діянь. Злочини проти встановленого порядку раціонального використання 

водних об'єктів атмосферного повітря. Забруднення атмосферного повітря. 

Види діянь. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Відповідальність 

за утворення загрози настання наслідків. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції 

складу цього злочину. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. 

Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Забруднення 

моря. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Види 

діянь. Поняття забруднення. Відмежування від складу злочину, 

передбаченого ст.242 КК, відповідальності за утворення загрози настання 

наслідків. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти встановленого порядку використання землі та її надр. 

Порушення правил охорони надр. Особливості законодавчої конструкції 

складу злочину. Види діянь. Наслідки цього злочину. Момент закінчення. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. Порушення законодавства про 

континентальний шельф України. Особливості законодавчої конструкції 

складу цього злочину. Поняття континентального шельфу. Види діянь. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. Забруднення або псування земель. 

Особливості законодавчої конструкції. Наслідки цього злочину. Момент 

закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. Безгосподарське використання 

земель. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки цього злочину. 

Злочини проти встановленого порядку використання рослинницького світу. 

Знищення або пошкодження лісових масивів. Предмет цього злочину. 

Особливості законодавчої конструкції цього злочину. Поняття знищення й 

пошкодження. Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Наслідки 

цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. Незаконна 

порубка лісу. Предмет цього злочину. Поняття незаконної порубки. Момент 

закінчення злочину.  Місце обов'язкова ознака об'єктивної сторони. 

Відмінність незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових 

масивів. Порушення законодавства про захист рослин. Характеристика дії. 

Наслідки. Злочини проти встановленого порядку використання тваринного 

світу. Незаконне полювання. Особливості законодавчої конструкції. Види 

незаконного полювання. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі 

ознаки злочину. Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водній 

добувним промислом. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки цього 

злочину. Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони даної норми. 

Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Проведення вибухових робіт з 

порушенням правил охорони рибних запасів. Характеристика діяння. 

Момент закінчення злочину.  

 

 



 

 
 

ТЕМА № 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадської 

безпеки. Злочини, що сприяють створенню і діяльності організованих груп, 

злочинних організацій і озброєних банд. Створення злочинної організації. 

Поняття злочинної організації, її ознаки. Види дій. Мета як обов'язкова 

ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Спеціальні умови звільнення 

від кримінальної відповідальності. Сприяння учасникам злочинної 

організації та укриття їх злочинної діяльності. Поняття й види заздалегідь не 

обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності. Умови притягнення до кримінальної відповідальності. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Бандитизм. Поняття банди та її 

ознаки. Види діянь. Особливості законодавчої конструкції даного злочину. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікація дій осіб, які брали участь у банді. 

Злочини, пов’язані з тероризуванням населення, утворенням непередбачених 

законом воєнізованих або озброєних формувань. Терористичний акт. 

Поняття терористичного акту, його ознаки. Види дій, що утворюють 

об'єктивну сторону. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. Втягнення у вчинення терористичного акту. Поняття, 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Публічні заклики до вчинення 

терористичного акту. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. 

Створення терористичної групи чи терористичної організації. Поняття 

терористичної групи і терористичної організації. Підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності за діяння передбачені цією статтею. Сприяння 

вчиненню терористичного акту. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

злочину. Відмежування від сприяння учасникам злочинних організацій та 

укриття їх злочинної діяльності. Завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. 

Поняття неправдивого повідомлення. Момент закінчення злочину. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань. Поняття воєнізованого або збройного 

формування. Види діянь. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Злочини, пов’язані з порушенням правил придбання, зберігання вогнепальної 

зброї, а також радіоактивних матеріалів. Напад на об'єкти, на яких є 

предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Поняття 

предмета злочину та його характеристика. Поняття нападу. Мета як 

обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет 

злочину. Види дій та спосіб їх вчинення. Суб'єктивна сторона, суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими 



 

 
 

припасами або вибуховими речовинами. Предмет злочину та його значення 

для кваліфікації. Види діянь. Момент закінчення злочину. Умови звільнення 

від кримінальної відповідальності. Недбале зберігання вогнепальної зброї або 

бойових припасів. Предмет злочину. Характеристика діяння. Наслідки як 

обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Незаконне 

поводження з радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. 

Момент закінчення. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Злочини, 

пов’язані з неправомірним поводженням з джерелами безпеки як 

радіоактивні матеріали, легкозаймисті, їдкі речовини, шкідливі відходи 

виробництва, вторинна сировина. Погроза вчинити викрадення або 

використати радіоактивні матеріали. Предмет злочину, потерпіла сторона. 

Характеристика об'єктивної сторони. Зміст вини. Мета як обов'язкова ознака 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Порушення правил поводження з 

вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними 

матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. Наслідки злочину. Суб'єктивна 

сторона. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне ввезення на територію України 

відходів й вторинної сировини. Предмет злочину. Характеристика ввезення 

чи транзиту. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. Незаконне 

перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. 

Предмет злочину. Інші ознаки даного складу злочину. Злочини, що 

спричинили виникнення пожежі, у зв’язку з порушенням встановлених 

вимог. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

Характеристика діяння. Наслідки злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 

ТЕМА № 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти безпеки 

виробництва. Злочини, що порушують встановлені умови охорони праці. 

Порушення вимог законодавства про охорону праці. Особливості 

законодавчої структури й конструкції складу цього злочину. Основний й 

додатковий об'єкт злочину. Загальна характеристика правил охорони праці. 

Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Об'єктивні ознаки злочину. Причинний зв'язок між 

діяннями й суспільне небезпечними наслідками. Кваліфікуючі ознаки. 

Злочини, що становлять підвищену небезпеку виробництва. Порушення 

правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил ядерної або 

радіаційної безпеки. Поняття ядерної, радіаційної безпеки. Характеристика 

діяння. Наслідки злочину. Умови притягнення до відповідальності. 

Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель й споруд. Характеристика 

діянь. Ознаки об'єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Суб'єкт 



 

 
 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про 

відповідальність за злочини проти безпеки виробництва. 

 

ТЕМА № 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Злочини, які вчиняються на залізничному, водному 

чи повітряному транспорті. Порушення правил безпеки руху або експлуатації 

залізничного, водного чи повітряного транспорту. Поняття залізничного, 

водного і повітряного транспорту. Види діянь. Особливості законодавчої 

структури і конструкції складу злочину. Відповідальність за створення 

небезпеки настання наслідків. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Склад і види цього 

злочину. 

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського 

чи річкового судна. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства. Предмет цього злочину. Кваліфікуючі ознаки. Примушування 

працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. 

Потерпілий цього злочину. Поняття примушування. Порушення правил 

повітряних польотів. Відповідальність за створення небезпеки. Момент 

закінчення. Специфіка суб'єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення 

правил використання повітряного простору. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

цього злочину. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Підстави 

відповідальності. Ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха. 

Особливості структури складу злочину. Поняття суспільне небезпечної 

бездіяльності. Момент закінчення. Суб'єкт злочину. Неповідомлення 

капітаном назви свого судна при зіткненні суден. Особливості законодавчої 

структури і конструкції складу даного злочину. Поняття неповідомлення. 

Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Злочини, які вчиняються на 

автомобільному і міському електротранспорті. Порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Види діянь. 

Причинний зв'язок та наслідки, їх характеристика. Суб'єктивна сторона. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Випуск в експлуатацію технічно-

несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Види 

діянь. Наслідки злочину. Характеристика причинного зв'язку. Завідомість як 

ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Порушення правил, норм й 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Поняття 

порушення правил, норм й стандартів. Наслідки. Причинний зв'язок. Суб'єкт 

злочину. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття 

транспортного засобу. Момент закінчення даного злочину. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів 



 

 
 

та агрегатів транспортного засобу. Предмет злочину. Види дій. Момент 

закінчення. Суб'єкт злочину. Злочини, що порушують чинні на транспорті 

правила та пошкоджують магістральні трубопроводи. Порушення чинних на 

транспорті правил. Наслідки злочину. Характеристика причинного зв'язку. 

Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. Пошкодження об'єктів 

магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів. Предмет злочину. 

Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. 

 

ТЕМА № 32. 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. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Заклики 

до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Поняття та ознаки 

діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Хуліганство. 

Поняття та види. Момент закінчення злочину. Знаряддя хуліганства та їх 

вплив на кваліфікацію. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від групового порушення громадського порядку і масових 

заворушень. Злочини проти суспільної моральності: 

- посягання на основні моральні принципи і цінності у сфері духовного і 

культурного життя суспільства, що мають ознаки вандалізму чи садизму: 

Наруга над могилою. Види діяння. Місце вчинення злочину. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмінність від злочинів проти 

власності. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об’єктів 

культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на 

археологічній пам'ятці. Види діяння. Особливості предмета злочину. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від сумісних злочинів. Знищення, 

пошкодження або приховування документів чи унікальних документів 

Національного архівного фонду. Поняття предмету злочину, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки цього злочину. Жорстоке поводження з тваринами. 

Ознаки предмету злочину. Види діяння та його наслідки. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі ознаки. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 

що пропагують культ насильства й жорстокості. Ознаки предмета злочину. 

Види діяння та момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки.  

 

 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 33. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ 

ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Загальна характеристика та види злочинів проти здоров`я населення. 

Суспільна небезпека та предмет даної групи злочинів. Потерпілі від злочинів 

проти здоров`я населення. Поняття, характеристика та види злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Суспільна 

небезпека та предмет даної групи злочинів. Злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Поняття контрабанди. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру наркотичних 

засобів. Відмежування кримінально-караної контрабанди від 

адміністративно-правового проступку контрабанди. Використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Види розмірів коштів. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Поняття злочинних дій. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. Об'єкту злочину. 

Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Види 

розмірів наркотиків. Поняття незаконного виробництва, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Об'єкт злочину. 

Предмет злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Види розмірів 

наркотиків. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття 

посівів або вирощування снотворного маку чи конопель. Види діянь. Об'єкт 

злочину. Предмет злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. 

Встановлення розмірів посіву. Відмежування кримінальної та 

адміністративної відповідальності за посів та вирощування наркотичної 

сировини. Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Види діянь. Об'єкт 

злочину. Предмет злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Поняття викрадення, привласнення, 

вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Суб'єкт злочину. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття 

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. Види діянь. Об'єкт 

злочину. Предмет злочину. Поняття організованої групи. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконного введення в організм наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Наслідки. Ознаки суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Поняття схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Суб'єктивна сторона 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконного публічного вживання 

наркотичних засобів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Суб'єктивна сторона 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття організації або утримання місць для 

незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет злочину. 

Ознаки суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконного 

виготовлення, підроблення, використання чи збуту підроблених документів 

на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. 

Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконної видачі рецепта на право придбання 

наркотичних засобів або психотропних речовин. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Суб'єкт злочину. Ознаки суб'єктивної сторони злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Поняття порушення встановлених правил обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів. 

Об'єкт злочину. Способи вчинення злочинних дій. Суб'єкт злочину. Умови 

притягнення до кримінальної відповідальності. Кваліфікуючі ознаки. 

Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, 

пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних й сильнодіючих 

речовин. Види діянь. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконної організації або утримання місць 

для вживання одурманюючих засобів. Види діянь. Суб'єкт злочину. Ознаки 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття спонукання 

неповнолітніх до застосування допінгу. Предмет злочину. Об'єктивна і 

суб'єктивна ознака. Кваліфікуючі ознаки. Поняття схиляння неповнолітніх до 

вживання одурманюючих засобів. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. Злочини, що посягають на встановлений порядок, 

спрямований на попередження захворювань населення. Поняття, 

характеристика й види злочинів у сфері встановленого порядку щодо 

попередження захворювань населення. Злочини, що посягають на 

встановлений порядок, спрямований на попередження, виникнення та 

поширення епідемії. Порушення правил боротьби з епідеміями. Поняття. 

Види діянь. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Наслідки 

злочину. Поняття порушення правил поводження з мікробіологічними або 

іншими біологічними агентами чи токсинами. Види діянь. Предмет. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Наслідки злочину. Умови звільнення від 



 

 
 

кримінальної відповідальності. Поняття заготівлі, перероблення або збування 

радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції. Види 

діянь. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблемні питання щодо 

кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення. 

 

ТЕМА № 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, 

НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

 

Загальна характеристика та види злочинів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. Об`єкт та предмет злочинів даної групи. Злочини проти 

встановленого порядку зберігання таємниці чи конфіденційної інформації. 

Розголошення державної таємниці. Предмет злочину. Поняття державної 

таємниці. Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від державної зради або шпигунства. 

Втрата документів, що містять державну таємницю. Предмет злочину та його 

види. Особливості об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави. Предмет злочину. Особливості 

об'єктивної сторони злочину. Зміст суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від державної зради або шпигунства. Злочини проти 

встановленого порядку перетинання державного кордону, міжнародних 

польотів. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 

Поняття "державний кордон". Види дій. Зміст суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. Порушення порядку здійснення міжнародних передач 

товарів, що підлягають державному експортному контролю. Предмет 

злочину. Особливості об'єктивних і суб'єктивних проявів злочину. 

Порушення правил міжнародних польотів. Особливості об'єктивної сторони 

злочину. Суб'єкт злочину. Відмежування від порушення правил повітряних 

польотів та від використання повітряного простору. Злочини проти 

встановленого порядку формування Збройних сил України. Ухилення від 

призову на строкову військову службу. Строкова військова служба - 

загальний військовий обов'язок. Поняття ухилення. Відмежування від 

дизертирства. Суб'єкт злочину. Ухилення від призову за мобілізацією. 

Поняття мобілізації. Суб'єкт злочину. Ухилення від військового обліку або 

спеціальних зборів. Поняття військового обліку, навчальних (чи 

перевірочних) або спеціальних зборів. Особливості об'єктивної сторони. 

Суб'єкт злочину. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за 

злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

 



 

 
 

ТЕМА № 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН ТА ЖУРНАЛІСТІВ 

 

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Злочини у 

сфері неналежного поводження з державними символами та неналежного їх 

використання. Незаконне підняття Державного прапора України на 

річковому або морському судні. Поняття ―підняття Державного прапора 

України". Момент закінчення злочину. Суб'єкт незаконного підняття 

Державного прапора України. Наруга над державними символами. Предмети 

злочину. Види діянь. Зміст публічності. Злочини, пов’язані з 

перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань громадян. Незаконне 

перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів й 

демонстрацій. Поняття незаконного перешкоджання. Особливості 

об'єктивної сторони (можливість у ряді випадків впливу на представників 

органів місцевого самоврядування). Суб'єкт злочину. Захоплення державних 

або громадських будівель чи споруд. Характеристика об'єктивної сторони 

злочину. Мета злочину. Злочини проти представників влади, працівників 

правоохоронних органів та членів громадських формувань і 

військовослужбовців. Опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку й державного кордону або військовослужбовцеві. 

Потерпілий від цього злочину. Діяльність представника влади чи працівника 

правоохоронного органу по виконанню службових обов'язків та діяльність 

члена громадського формування з охорони громадського порядку й 

державного кордону або військовослужбовця з виконання покладених на 

нього обов'язків щодо охорони громадського порядку. Відмежування опору 

від злісної непокори. Вина при вчиненні опору. Суб'єкт злочину. Зміст 

примушення потерпілого при вчиненні опору. Втручання у діяльність 

працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього злочину. Види 

впливу на потерпілого. Зміст вини, мотиву та мети при вчиненні злочину. 

Суб'єкт втручання. Кваліфікуючі ознаки. Втручання у діяльність державного 

діяча. Потерпілий від цього злочину. Форми незаконного впливу на 

потерпілого. Зміст суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

Потерпілий від цього злочину. Зміст юридичної конструкції ―у зв'язку з 

виконанням цим працівником службових обов'язків‖. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча. 

Потерпілий від злочину. Мотив і мета злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умисне 

знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу. 

Поняття ―працівник правоохоронного органу‖. Зміст юридичної конструкції 

―у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків‖. 

Кваліфікуючі ознаки. Посягання на життя працівника правоохоронного 



 

 
 

органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовця. Поняття ―посягання на життя‖. 

Відмінність цього злочину від умисного вбивства особи чи її близького 

родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського 

обов'язку. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 

органу як заручника. Потерпілі від злочину. Мета злочину. Відмежування 

цього злочину від захоплення заручників. Погроза або насильство щодо 

службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. 

Потерпілі від цього злочину. Види злочинних діянь. Мета злочину. 

Відмінність цього злочину від погрози або насильства щодо працівника 

правоохоронного органу. Кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання діяльності 

народного депутата та депутата місцевої ради. Види злочинних діянь. 

Відмінність цього злочину від втручання у діяльність народного депутата 

України. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов'язок. Потерпілий від цього 

злочину. Мотив і мета злочину. Відмежування цього злочину від умисного 

знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу та 

від умисного знищення або пошкодження майна. Кваліфікуючі ознаки. 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. 

Види діянь. Мета самовільного присвоєння вказаних повноважень або звання 

посадової особи. Суб'єкт злочину. Злочини у сфері видачі і використання 

документів і порядку отримання інформації. Викрадення, привласнення, 

вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом 

шахрайства чи зловживання службовим становищем. Види предметів 

злочину. Різновиди діянь. Мотиви злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. Предмет злочину. Види дій. Мотив злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Незаконне використання спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації. Ознаки об'єктивної сторони злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Відмежування від порушення таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються 

засобами зв'язку або через комп'ютер. Кваліфікуючі ознаки. Умисне 

пошкодження ліній зв'язку. Предмети злочину. Характеристика об'єктивної 

сторони. Суб'єктивна сторона злочину. Інші злочини проти авторитету 

органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єднань громадян. 

Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, 

установи чи організації. Особливості законодавчої конструкції злочину. 

Суб'єкт злочину. Відмежування від одержання хабара. Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Потерпілі від 

цього злочину. Зміст цивільно-правових зобов'язань. Об'єктивні прояви 

злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

вимагання. Самоправство. Поняття самоправства. Особливості об'єктивної 

сторони. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

 



 

 
 

ТЕМА № 36 ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ. 

 

Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

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

електрозв’язку. Предмет злочину. Характеристика об'єктивних проявів 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Створення з метою використання, 

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а 

також їх розповсюдження або збут. Предмет злочину. Характеристика 

суб’єктивних і об'єктивних проявів злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно- обчислювальних машинах 

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

носіях такої інформації. Предмет злочину. Особливості об'єктивних проявів 

злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Несанкціоновані дії з 

інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах 

(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або 

зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї. Предмет злочину. Види діянь. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

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

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

оброблюється. Предмет злочину. Особливості об'єктивних проявів злочину. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання роботі електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового 

розповсюдження повідомлень електрозв'язку. Предмет злочину. Особливості 

об'єктивних проявів злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 

 

ТЕМА № 37. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Місце кримінального права у боротьбі з службовими злочинами, корупцією і 

організованою злочинністю.Правові підстави боротьби з цими явищами в 

Україні. Поняття службового злочину і його основні ознаки. Поняття 

службової особи. Визначення інших понять, що стосуються посадових 

злочинів. Види службових злочинів.Злочини проти правомірної діяльності 

державних організацій, установ, підприємств, незалежно від форм 

власності і видів діяльності, що вчинюються службовими особами з 

використанням ними своїх обов'язків(загального характеру). Зловживання 

владою або службовим становищем. Характеристика діяння. Наслідки 



 

 
 

злочину. Суб'єктивна сторона. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування корисливого 

зловживання службовим становищем від викрадення чужого майна шляхом 

зловживання службовим становищем. Зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги. Перевищення влади або службових повноважень. 

Характеристика діяння. Види перевищення влади або службових 

повноважень. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність перевищення влади або службових повноважень від 

зловживання владою або службовим становищем. Службова недбалість. 

Наслідки злочину. Характеристика суб'єктивної сторони. Суб'єкт цього 

злочину.   

29. Службове підроблення. Поняття службового підроблення. Предмет цього 

злочину. Способи вчинення злочину. Мотиви злочину. Співвідношення 

службового підроблення і зловживання владою або службовим становищем. 

Кваліфікуючі ознаки. Злочини проти авторитету державного апарату, апарату 

підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності і пов'язані з хабарництвом (спеціального характеру). 

Поняття, загальна характеристика і види хабарництва. Предмет давання-

одержання хабара. Одержання хабара. Характеристика діяння. Момент 

закінчення злочину. Дії, за виконання або невиконання яких службова особа 

одержує хабара. Правова оцінка хабара-підкупу і хабара-винагороди. Мотиви 

одержання хабара. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки, їх характеристика. 

Вимагательство хабара. Значення розміру хабара для кваліфікації. 

Відмінність одержання хабара від незаконного збагачення. 

Пропозиція або давання неправомірної вигоди. Характеристика діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови 

звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка дала хабара. Поняття 

вимагання неправомірної вигоди. Провокація неправомірної вигоди. Поняття 

провокації. Завідомість як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього 

злочину. Мета злочину. Суб'єкт злочину. Незаконне збагачення. 

Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми. Характеристика діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

 

 

ТЕМА № 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. 

Злочини проти конституційних принципів діяльності органів розслідування, 

прокуратури і суду.Завідомо незаконне затримання, привід або арешт. Види 

дій. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 



 

 
 

Завідомість як ознака злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки.Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.Постановляння суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття та 

ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної 

сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Злочини проти безпеки, честі та гідності суддів, народних засідателів, 

присяжних. Втручання в діяльність судових органів. Поняття та види діяння. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. Погроза або насильство щодо суддів, народного 

засідателя чи присяжного. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. Потерпілий від цього злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя 

чи присяжного. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Наслідки. Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. Посягання на життя судді, народного засідателя чи 

присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя. 

Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Злочини проти прав та інтересів суб'єктів 

кримінального або цивільного процесу. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, 

взятих під захист. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. 

Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. Розголошення відомостей 

про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Види діяння. Момент 

закінчення 

злочину. Наслідки. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Втручання в 

діяльність захисника чи представника особи, Поняття та види діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення права на захист. Поняття та види діяння. Момент закінчення 

злочину. Суб'єкт злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Погроза або насильство щодо захисника чи 

представника особи. Види діяння. Момент закінчення злочину.Потерпілий 

від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника 

особи. Види діяння. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки.Посягання на життя захисника чи представника особи у 

зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги. Поняття та 

види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. 

Суб'єктивні ознаки.Злочини проти інтересів всебічного, повного й 

неупередженого розслідування і судового розгляду 

кримінальних справ. Примушування давати показання. Поняття та види 

діяння. Момент закінчення злочину. 



 

 
 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину. Поняття та види діяння. Момент 

закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Відмежування від 

суміжних злочинів. Завідомо неправдиве показання. Види дій. Момент 

закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

30. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 

перекладача від виконання покладених на них обов'язків. Види діяння. 

Момент закінчення злочину. Обставини, що виключають злочинність цього 

діяння. Час вчинення цього злочину. Суб'єктивні ознаки. Перешкоджання 

з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від 

давання показань чивисновку. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Потерпілий від цього злочину. Особливості суб'єктивноїсторони. Суб'єкт 

злочину. Відмінність від суміжних злочинів.Злочини проти інтересів 

своєчасного просікання та розкриття злочинів. Розголошення даних 

досудовогослідства або дізнання.  

Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі ознаки. Приховування злочину. Поняття та види діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Обставини, що виключають 

відповідальність за цей злочин. Відмінність від співучасті у злочині. Злочини 

проти інтересів забезпечення неухильного виконання судових рішень. 

Невиконання судового рішення. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, або яке описано чи 

підлягає конфіскації. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки.Ухилення від покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна 

сторона. Суб'єкт злочину.Ухилення від відбування покарання у вигляді 

обмеження волі та у вигляді позбавлення волі. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Злісна непокора 

вимогам адміністрації виправної установи. Види діяння. Поняття 

адміністрації виправної установи. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. 

Відмінність від суміжних злочинів.Дії, що дезорганізують роботу виправних 

установ. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. 

Суб'єкт злочину. Відмінність від суміжних злочинів.Втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки.Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Порушення 

правил адміністративного нагляду. Види діяння. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

 

 



 

 
 

ТЕМА № 39. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ 

НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

(ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

 

Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. 

Відмежування військового злочину віддисциплінарного проступку. 

Злочини проти порядку підлеглості та військової честі. Непокора. Об'єктивна 

сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Невиконання 

наказу. Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від непокори. Опір начальникові або примушування 

його до порушення службових обов'язків. Види дій та момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. Погроза або насильство щодо 

начальника. Види дій та момент закінчення злочину. Мотив злочину й його 

вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину. Відмежування від суміжних злочинів. Порушення статутних правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 

підлеглості. Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. Суб'єктивні 

ознаки злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти порядку проходження військової служби. Самовільне 

залишення військової частини або місця служби. Види дій та момент 

закінчення злочину. Тривалість залишення військової частини або місця 

служби й кваліфікація злочину. Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів 

й дисциплінарного проступку. Дезертирство. Об'єктивна сторона та момент 

закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від самовільного залишення 

військової частини або місця служби. 

Ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим 

способом. Об'єктивна сторона та момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти порядку користування військовим майном та його 

збереження. Викрадення,привласнення, вимагання військовослужбовцем 

зброї, бойових припасів, вибухових, інших бойових речовин, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, 

а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. Особливості предмета злочину. Види та способи діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Умисне знищення або пошкодження військового майна. Види діяння та 

момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 



 

 
 

31. Необережне знищення або пошкодження військового майна. Види 

діяння та момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. Марнотратство або втрата військового майна. Види діянь та момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 

предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Предмет 

злочину. Види діянь та їх наслідки. Особливості суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних 

злочинів. Злочини проти безпеки руху та експлуатації військової техніки. 

Порушення правил водіння або експлуатації машин. Поняття машини. Види 

порушень та їх наслідків. Особливості суб'єктивної сторони. Порушення 

правил польотів або підготовки до них. Види порушень та їх наслідки. 

Особливості суб'єктивноїсторони. 

Порушення правил кораблеводіння. Види порушень та їх наслідки. 

Особливості суб'єктивної сторони. Злочини проти порядку несення окрема 

видів військової служби. Порушення статутних правил вартової служби чи 

патрулювання. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості. 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від дисциплінарного проступку. Порушення статутних правил 

несення прикордонної служби. Види порушень. Момент закінчення злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

дисциплінарного проступку. Порушення статутних правил несення бойового 

чергування. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від дисциплінарного проступку. Порушення статутних правил 

внутрішньої служби. Види порушень. Момент закінчення злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

дисциплінарного проступку. Злочини проти порядку збереження військової 

таємниці. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять 

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

відомості. Види діянь та момент закінчення злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі обставини. 

Відмежування від державної зради.Злочини проти авторитету і правомірної 

діяльності військових формувань і правоохоронних органів Зловживання 

військовою службовою особою владою або службовим становищем. Поняття 

та види зловживань. Особливості складу злочину за конструкцією 

об'єктивної сторони. Мотив і його значення для кваліфікації. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від перевищення влади або 

службових повноважень. Недбале ставлення до військової служби. Види 

діянь. Особливості складу злочину за конструкцією об'єктивної 

сторони. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від зловживання владою або службовим становищем. 

Перевищення військовою службовою особою влади або службових 

повноважень. Поняття та види перевищення влади. Наслідки злочину. 



 

 
 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від зловживання владою або службовим становищем. 

Бездіяльність військової влади. Поняття та види бездіяльності. Наслідки 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів.Злочини проти порядку ведення 

бойових дій, вимог законів і звичаїв війни. Здача або залишення ворогові 

засобів ведення війни. Поняття засобів ведення війни. Види діянь та момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмінність від державної зради. 

Залишення гинучого військового корабля. Поняття залишення корабля. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Види 

діянь. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. 

Добровільна здача в полон. Поняття та види діяння. Момент закінчення 

злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність від 

державної зради. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні. 

Поняття та види діяння. Місце вчинення злочину. Особливості суб'єктивної 

сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від 

державної зради. Мародерство. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Місце його вчинення. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Насильство над населенням у районі воєнних дій. Поняття та види 

насильства. Наслідки. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів.Погане поводження з військовополоненими. Види діяння і момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця та зловживання ними. Ознаки незаконності діяння та його види. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 

 

ТЕМА № 40. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. Злочини проти миру й безпеки 

людства. Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

32. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. 

Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Геноцид. Поняття геноциду. Види 

діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. Екоцид. Поняття екоциду. Види діянь. 

Кваліфікуючі ознаки-злочину. Найманство. Особливості законодавчої 

конструкції. Поняття найманства. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Піратство. Особливості законодавчої конструкції. Поняття 

піратства. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 



 

 
 

Злочини проти встановленого порядку, що забезпечують дотримання 

міжнародних договорів та конвенцій. Порушення законів та звичаїв війни. 

Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Застосування зброї масового знищення. Особливості законодавчої 

конструкції. Поняття зброї масовогознищення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 

зброї масового знищення. Види діянь. Момент закінчення злочину. Злочини 

проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Особливості 

законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. Посягання на життя представника іноземної 

держави. Особливості законодавчої конструкції. Момент закінчення злочину. 

Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони означеного злочину. 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця. Відмежування від злочину, передбаченого ст.435 КК.  

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. 

 

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне 

процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні 

форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна 

дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців. Зв’язок 

кримінального процесу з криміналістикою, кримінальним правом, 

оперативно-розшуковою діяльністю ОВС, іншими суміжними галузями права 

і спеціальних знань. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій 

кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості. 

Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. Поняття, структура і 

особливості кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-

процесуальна форма. Особливості кримінально-процесуальної форми. 

Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми 

удосконалення кримінально-процесуальної форми. Кримінально-

процесуальні функції: поняття і різновиди. Кримінальне переслідування: 

сутність і суб`єкти. Захист: сутність і суб`єкти. Правосуддя: сутність і 

суб`єкти. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 

Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. Фіксування 

кримінального провадження. 

 

ТЕМА 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 

 

Кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела 

кримінального процесуального права 

України. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 

Структура Кримінального процесуального кодексу України. Поняття, 



 

 
 

структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального 

процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень 

Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України, Касаційного кримінального суду, відомчих нормативних актів МВС 

і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. Умови 

застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

 

 

ТЕМА 3. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація засад 

кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства і 

правові гарантії їх реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального 

процесу: 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 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального 

провадження. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, 

суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). 

Слідчий суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному 

процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального 

процесу. Органи 

досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового 

розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового 

розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і 

незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та 

обов’язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до 

кримінального провадження. Представники та законні представники 



 

 
 

потерпілого, їх права та обов’язки. Експерт і спеціаліст у кримінальному 

провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі. Свідок, його 

права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. 

Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового 

засідання та судовий розпорядник. Обставини, що виключають можливість 

участі в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх 

вирішення. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. 

Доказове право. Елементи 

кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти 

доказування у кримінальному провадженні. 

34. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Особливості 

доказування в окремих стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, 

та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання 

доказів таїх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. 

Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів 

недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному 

провадженні.Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. 

Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх 

зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові 

докази ідокументи. Висновок експерта і його доказове значення. 

 

 

ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування 

(компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у 

кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову 

і матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. 

Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. Доказування цивільного 

позову. Особливості досудового провадження, в якому 

заявлено цивільний позов. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, 

завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації 

майна. Вирішення цивільного позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури та суду. 

 



 

 
 

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ 

 

Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила 

обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання 

процесуальних строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. 

Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. 

Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та 

розподіл процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. 

Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. 

Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат. 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення 

виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. 

Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про 

накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок 

застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і 

документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: 

підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для 

арештумайна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття, 

підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. 

Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні 

запобіжного заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. 

Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, 

визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення 

застави у доход держави. Застосування електронних засобів контролю. 

Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок 

тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх 

продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів 

щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни 

запобіжного заходу. 



 

 
 

 

 

ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи 

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми 

досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. 

Особливості розслідування кримінальних проступків. Поняття і значення 

загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. 

Початок та місце провадження досудового розслідування. Строки дізнання і 

досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під час 

досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування. Об’єднання і виділення досудового розслідування. 

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення 

слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні 

досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень 

слідчою групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час 

досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і 

судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування. 

 

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація 

слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та 

оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне 

оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої 

особи. Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок 

пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні 

безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. 

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості 

проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення 

результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення 

окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація 

трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.  

Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і 

оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її 

проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі 

(розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих 

(розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) 



 

 
 

дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у 

приватне спілкування. 

 

 

ТЕМА 11. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Етапиповідомлення про підозру. Складання 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. 

Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз’яснення. 

Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про 

підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 

 

 

 

ТЕМА 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний 

порядок відновлення досудового розслідування. Загальні положення 

закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового 

розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та 

процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів 

кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами 

кримінального 

провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст 

обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його 

зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів 

кримінального провадження. 

 

 

ТЕМА 13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час 



 

 
 

досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті 

провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 

Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого 

судді під час досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які 

підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок 

оскарження ухвал слідчого судді. Оскарження слідчим рішень, дій чи 

бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть 

оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора. 

 

 

ТЕМА 14. ПІДСУДНІСТЬ ТА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види 

підсудності. Підстави та порядок передачісправ з одного суду до іншого. 

Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання 

підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового 

провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які 

з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які 

приймаються за результатами підготовчого судового провадження. Закриття 

кримінального провадження.  

Підставиі процесуальний порядок повернення обвинувального акту, 

клопотань про застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. 

Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до 

судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

 

 

ТЕМА 15. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового 

розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність 

судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у 

судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до 

суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 

судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які 



 

 
 

застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео 

конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. 

Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і 

завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому 

засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. 

Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний 

порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, 

обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення 

вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при 

постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. 

Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового 

рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. 

Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 

Особливі порядки 

провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо 

кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. 

 

 

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, 

сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право 

на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в апеляційному 

порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова 

відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Межі 

перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок апеляційного 

провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 

розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення. Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної 

інстанції. Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне 

оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. 

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі 

перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного 

розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення 

судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на 



 

 
 

звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк 

подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд 

судового рішення. Допуск Касаційного кримінального суду до провадження. 

Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Види судових рішень 

Верховного Суду України та їх обов’язковість. Підстави для здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити 

питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 

Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх 

повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами. 

 

ТЕМА 17. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового 

розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність 

судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому 

розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. 

Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового 

провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються 

до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового 

розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі 

судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і 

завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання 

судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. 

Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і 

репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок 

постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, 

обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення 

вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при 

постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. 

Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового 

рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. 

Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. 

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове 

провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді 

присяжних. 

 

 



 

 
 

ТЕМА 18. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, 

сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право 

на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в апеляційному 

порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова 

відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Межі 

перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок апеляційного 

провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 

розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового 

рішення. Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної 

інстанції. Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне 

оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. 

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі 

перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного 

розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення 

судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на 

звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк 

подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд 

судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду 

справи Верховним Судом України. Види судових рішень Верховного Суду 

України та їх обов’язковість. Підстави для здійснення кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами. Характеристика 

нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Органи 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх 

повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами. 

 

 

 



 

 
 

ТЕМА 19. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне 

провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. 

Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. 

Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на 

підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості 

притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх 

затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження 

щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та 

застосування заходів примусу щодо 

неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Особливості досудового та судового кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та 

щодо обмежено осудних осіб. 

Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, 

зміна або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру. Особливості кримінального 

провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час 

кримінального провадження. Кримінальне 

провадження на території дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце 

проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, 



 

 
 

суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

ТЕМА №1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО 

МІСЦЕ  В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Історичні аспекти виникнення й становлення адміністративного права. 

Етапи розвитку адміністративного права починаючи з часів виникнення 

камеральної науки й до сучасності. Становлення камералістики як науки й 

процес виокремлення з неї окремих дисциплін, зокрема поліцейського права 

(поліцейської науки). Основні блоки науки камералістики та її головна мета. 

Інструментарій вивчення камералістикою управління, його структурна 

організація і процес здійснення. Поліцейська наука як теорія політики 

законодавства і управління, її предмет та об’єкт.  

Особливості сучасного адміністративного права. Адміністративне право 

України як: галузь права, наука і навчальна дисципліна. Поняття й ознаки 

адміністративного права як самостійної галузі права. Зміст адміністративного 

права та його правові інститути. Співвідношення понять адміністративного 

права та адміністративного законодавства. Загальна й особлива частини як 

складові адміністративного права. Система суспільних відносин між 

публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління, які виникають 

у сфері владно-розпорядчої діяльності як предмет адміністративного права 

України. Загальні та спеціальні методи адміністративного права. Особливості 

реалізації загальних методів адміністративного права шляхом: використання 

приписів; встановлення заборон; надання дозволів. Джерела 

адміністративного права, їх особливості та види. Поняття та ознаки суб’єктів 

адміністративного права. Види суб’єктів адміністративного права та специфіка 

їх адміністративної правосуб’єктності. Поняття та характеристика загальних й 

спеціальних принципів адміністративного права. Взаємозв’язок 

адміністративного права з іншими галузями права України, зокрема з 

конституційним, кримінальним, цивільним, трудовим тощо. 

Поняття адміністративного права як галузевої юридичної науки. Основні 

ознаки науки адміністративного права та її зв’язок з іншими неюридичними 

(загальна теорія управління, теорія державного управління) та юридичними 

(теорія держави та права, кримінальне право тощо) науками.  

Предмет, методи та функції науки адміністративного права. Система 

науки адміністративного права та її порівняння з системою галузі 

адміністративного права. 

Особливості адміністративного права як навчальної дисципліни. Історія 

її виникнення й розвитку. Система цієї навчальної дисципліни та її предмет. 

Завдання, методи й функції дисципліни адміністративного права. 

Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами, що викладаються у 



 

 
 

вищих навчальних закладах. Значення навчальної дисципліни 

адміністративного права у процесі формування базових знань майбутніх 

юристів. 

 

ТЕМА №2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Поняття й ознаки правового регулювання. Сфера та пріоритетні 

напрямки правового регулювання у сучасній Україні. Співвідношення понять 

«правове регулювання», «законодавче регулювання» та «адміністративно-

правове регулювання». Поняття й ознаки механізму правового регулювання. 

Співвідношення понять «правовий вплив» та «механізм правового 

регулювання». 

Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання й відносини, 

що входять до його сфери. Елементи адміністративно-правового регулювання: 

адміністративно-правові норми; методи, засоби і типи адміністративного 

права та ін. Значення адміністративно-правового регулювання у відносинах 

між суб’єктами адміністративного права. 

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин. Змістовна і формальна ознаки механізму адміністративно-правового 

регулювання. Цілі й мета механізму. Органічні та функціональні групи 

складових механізму адміністративно-правового регулювання й характерні 

відмінності між ними. Поняття й ознаки адміністративно-правових норм. Їх 

класифікація за різними критеріями: за предметом регулювання, юридичним 

характером припису, дією в часі тощо. Складові структури адміністративно-

правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Форми реалізації 

адміністративно-правових норм; використання, виконання, дотримання, 

застосування. Визначення ознак й поняття актів реалізації адміністративно-

правових норм. Співвідношення понять «акти реалізації норм права» та «акти 

застосування норм права». Поняття й особливості адміністративно-правових 

відносин. Структура, зміст та класифікація адміністративно-правових 

відносин. Юридичний факт та його значення у механізмі адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин. Правова свідомість як форма 

суспільної свідомості, її функції та складові. Роль правової свідомості у 

процесі створення й реалізації норм адміністративного права. Поняття 

законності та її формальна й сутнісна ознаки. Акт тлумачення норм права: 

поняття, ознаки та класифікація. Поняття акта застосування норм права та 

його основні риси (державно-владний характер, обов’язковість виконання, 

спрямованість на індивідуальне регулювання конкретних суспільних відносин 

тощо). 

Стадії механізму адміністративно-правового регулювання: регламентація 

суспільних відносин; виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 

реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 

 



 

 
 

ТЕМА №3. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА:  

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ 

 

Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права. Співвідношення 

понять «суб’єктів адміністративного права» та «суб’єктів адміністративно-

правових відносин». Види суб’єктів адміністративного права. Поняття й 

ознаки індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Характеристика 

колективних суб’єктів адміністративного права. 

Поняття й особливості адміністративно-правового статусу 

індивідуального та колективного суб’єктів адміністративного права. Поняття й 

складові (адміністративна дієздатність та правоздатність) адміністративної 

правосуб’єктності. Визначення адміністративної правоздатності та її видів. 

Момент виникнення та припинення адміністративної правоздатності 

індивідуальних й колективних суб’єктів адміністративного права. Особливості 

законодавчого обмеження адміністративної правоздатності суб’єктів. 

Адміністративна дієздатність: поняття, ознаки й види. Момент виникнення та 

припинення адміністративної дієздатності. Визнання суб’єкта 

адміністративного права недієздатним. Визначення адміністративної 

деліктоздатності як специфічної частини адміністративної дієздатності та 

умови її настання. 

Характеристика й види суб’єктивних прав у сфері державного 

управління. Суб’єктивні адміністративно-правові обов’язки (необхідна, 

належна поведінка; забезпечення реалізації державним примусом тощо). 

Спільні та відмінні ознаки суб’єктивних прав у сфері державного управління 

та суб’єктивних адміністративно-правових обов’язків. 

Особливості адміністративно-правового статусу громадян України. 

Виникнення й припинення правосуб’єктності іноземців, осіб без громадянства 

та біженців. Відмінність між адміністративно-правовим статусом громадян 

України та іноземців. Особливість адміністративно-правового статусу 

Президента України та Адміністрації Президента України. Адміністративно-

правовий статус органів виконавчої влади. Специфіка адміністративно-

правового статусу органів місцевого самоврядування, що виявляється при 

реалізації ними делегованих повноважень. 

Підприємства, установи та організації як особливі суб’єкти 

адміністративного права. Основи їх взаємовідносин із державними органами. 

Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.  

 

ТЕМА № 4. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ 

 

Характеристика законодавчо закріпленого поняття публічної служби та 

визначення його недоліків. Співвідношення понять «публічна служба» та 

«державна служба». Ознаки публічної служби в Україні: виникнення 

правовідносин на підставі фактичного складу, обов’язковим елементом якого є 

акт призначення на посаду чи результат виборів; постійність і професійна 



 

 
 

основа виконання службовцем своїх повноважень та ін. Організація 

управління публічною службою. Конституційне право громадян України на 

публічну службу. Зміст, завдання та напрями контролю у сфері публічної 

служби. Органи та посадові особи, наділені контрольними повноваженнями у 

сфері публічної служби. Форми та методи контролю за діяльністю публічних 

службовців. 

Основні види публічної служби: служба в органах державної влади 

(державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування 

(муніципальна служба). Поняття державної служби та державних службовців. 

Поняття посади i посадової особи, класифікація посад державних службовців. 

Ознаки державної служби: здійснюється на професійній основі особами, які 

займають посади в державних органах та їх апараті; спрямована на практичне 

виконання завдань і функцій держави та ін. Принципи державної служби: 

служіння народу України; демократизм та законність тощо. Складові 

інституту державної служби. Проходження державної служби: поняття й 

ознаки. Стадії проходження державної служби. Соціальне забезпечення 

державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних 

службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів 

державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури, працівників органів внутрішніх справ, суддів. 

Характеристика закритих й відкритих систем державної служби. Основні 

напрями державної політики у сфері державної служби. 

Поняття й ознаки служби в органах місцевого самоврядування. Посадова 

особа місцевого самоврядування. Види посад в органах місцевого 

самоврядування: виборні посади, на які особи обираються територіальною 

громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються 

відповідною радою тощо. Основні принципи служби в органах місцевого 

самоврядування (служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і 

державних інтересів та ін.). Право на службу в органах місцевого 

самоврядування. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. 

Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Поняття та 

підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 

Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.  

 

ТЕМА № 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Сучасний стан та напрямки реформування публічної адміністрації в 

Україні. Поняття публічної адміністрації у вузькому та широкому значенні. 

Централізована та децентралізована публічна адміністрація. Співвідношення 

понять діяльності публічної адміністрації та державного регулювання. 

Складові поняття публічної адміністрації: організаційна (інституційна), як 

вказівка на суб’єктний склад та процедурна. Співвідношення понять 



 

 
 

«діяльність публічної адміністрації» й «публічне адміністрування». 

Специфічні риси публічної адміністрації (загальносоціальний зміст, 

юридично-владний характер тощо). Принципи діяльності публічної 

адміністрації: соціально-політичні, організаційні принципи побудови апарату 

діяльності публічної адміністрації, організаційні принципи функціонування 

апарату діяльності публічної адміністрації. Цілі, завдання й мета діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. Функції діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації та їх види. Поняття адміністративно-управлінських функцій. 

Загальні й спеціальні методи діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

Правові акти публічного адміністрування та їх ознаки. 

Форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх ознаки. Правові 

форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх класифікація за 

різними критеріями: за цілеспрямованістю, способом вираження, способом 

прийняття. Неправові форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації: 

організаційні дії та матеріально-технічні операції. Взаємодія правових і 

неправових форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Специфіка 

відповідальності публічної адміністрації. 

Складові публічної адміністрації. Характеристика органів виконавчої 

влади як організацій, які є частиною державного апарату, мають певну 

компетенцію, структуру, територіальний масштаб діяльності, утворюються в 

порядку, встановленому законом. Система органів виконавчої влади. 

Повноваження органів виконавчої влади. Особливості функціонування 

органів місцевого самоврядування як одного з елементів системи публічної 

адміністрації. Поняття територіальної громади як первинного суб’єкту 

місцевого самоврядування. Система органів місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні. Представницькі 

органи місцевого самоврядування в Україні. Повноваження органів 

місцевого самоврядування. Поняття делегованих повноважень органами 

виконавчої влади. 

 

ТЕМА №6. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС 

 

Державно-правовий примус та його форми (судова, адміністративна). 

Поняття адміністративного примусу. Зміст адміністративного примусу. 

Спільні риси адміністративного примусу з державно-правовим примусом. 

Характерні риси адміністративного примусу, що відрізняють його від інших 

видів суспільного примусу. Механізм правового регулювання 

адміністративного примусу встановлює підстави й порядок застосування 

відповідних примусових заходів. Порядок застосування примусових заходів, 

що регулюють норми адміністративного права. Мета і завдання застосування 

адміністративного примусу. Застосування адміністративного примусу на 

основі адміністративно-процесуальних норм. Загальні риси й специфіка 

адміністративно-процесуальних норм. Поліцейські заходи. Вимоги до 

поліцейського заходу. Превентивні поліцейські заходи. Перевірка документів 



 

 
 

особи. Опитування особи. Поверхнева перевірка. Зупинення транспортного 

засобу. Види адміністративного примусу (адміністративне попередження, 

адміністративне припинення, адміністративне стягнення). Адміністративне 

попередження як вид адміністративного примусу. Мета та завдання 

адміністративного попередження. Заходи адміністративного попередження 

(вимога припинення окремих дій; перевірка документів тощо). Особливості 

заходів адміністративного попередження. Адміністративне припинення: 

поняття, мета і класифікація його заходів залежно від сфери застосування 

(заходи загального призначення та спеціального призначення). Ознаки заходів 

адміністративного припинення. Заходи припинення загального призначення 

(адміністративне затримання; особистий огляд і огляд речей та ін.). Допоміжні 

заходи припинення. Заходи припинення спеціального призначення: заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби тощо. Умови застосування заходів 

адміністративного припинення загального та спеціального призначення. 

Особливості застосування заходів адміністративного припинення за умов 

надзвичайного стану.  

Адміністративне стягнення: поняття, ознаки та мета застосування. Види 

адміністративних стягнень (попередження, штраф, конфіскація тощо). 

Особливості адміністративних стягнень, що застосовуються до іноземців та 

осіб без громадянства. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

Характеристика порядку накладення адміністративного стягнення: загальні 

правила накладення стягнень, обставини, що пом’якшують або обтяжують 

адміністративну відповідальність, строки накладення стягнень та ін. Інститут 

адміністративної відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальної. 

Обставини, які виключають адміністративну відповідальність. 

Адміністративний проступок: поняття та ознаки.  

 

ТЕМА №7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Законність як фундаментальна юридична категорія, що розглядається у 

кількох аспектах: як принцип здійснення публічною адміністрацією владних 

повноважень; як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права; як принцип 

побудови системи нормативних актів. Принципи законності (верховенство 

права, верховенство закону тощо). Гарантії дотримання законності. Їх 

класифікація за змістом (вимоги розвиненості правової системи; ефективність 

системи нагляду за законністю та ін.) та за статусом (превентивні, охоронні, 

каральні). Співвідношення понять «публічне управління» та «публічна 

адміністрація». Поняття публічної адміністрації та її ознаки. Складові системи 

публічної адміністрації. Завдання й напрямки діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Система способів забезпечення законності (контроль; нагляд; звернення 

громадян до державних органів із заявами тощо). 



 

 
 

Адміністративний контроль: загальне поняття, сутність, місце і роль в 

діяльності публічної адміністрації. Об’єктивні та суб’єктивні чинники 

запровадження адміністративно-правових засобів контролю. Класифікація 

контролю за різними критеріями: за органами, які його здійснюють; сферою 

діяльності, яка підлягає контролю ; формами його проведення та ін. Принципи 

контрольної діяльності: підзаконність, неупередженість тощо. Форми 

адміністративного контролю. Внутрішній та зовнішній адміністративний 

контроль. Об’єкти внутрішнього адміністративного контролю. Поняття 

фактичного адміністративного контролю. Документальний адміністративний 

контроль. 

Адміністративний нагляд: поняття, ознаки та мета. Суб’єкти, які 

здійснюють адміністративний нагляд: поліція; інспекції; прокуратура. 

Суб’єкти, які підлягають встановленню адміністративного нагляду. Принципи 

здійснення адміністративного нагляду: пріоритетність безпеки у питаннях 

життя і здоров’я людини; підконтрольність і підзвітність органу державного 

нагляду відповідним органам державної влади та ін. Строки встановлення 

адміністративного нагляду. Припинення адміністративного нагляду. 

Обмеження дій піднаглядних осіб. 

Особливості звернення громадян як способу забезпечення законності у 

сфері публічного управління. Поняття звернення громадян та його ознаки. 

Мета й значення звернень громадян. Колективне та індивідуальне звернення. 

Право громадян на звернення. Адміністративно-правовий захист прав, свобод 

та законних інтересів громадян. Пропозиція, заява (клопотання), скарга як 

типи звернень громадян. Вимоги до звернення. Заборона відмови в прийнятті 

та розгляді звернення. Оскарження в адміністративному порядку та його 

особливості в окремих сферах діяльності публічної адміністрації. Порядок 

судового захисту прав громадян в діяльності публічної адміністрації. 

 

ТЕМА №9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ  

 

Концепції адміністративного процесу. Юрисдикційна концепція. 

Управлінська концепція. Судова концепція. Адміністративний процес, його 

зміст і загальні риси. Співвідношення понять адміністративного процесу й 

адміністративної процедури. Предмет адміністративного процесу та його 

методи. Ознаки адміністративного процесу, що дозволяють розглядати його як 

самостійне правове явище (наявність чітко визначеної сфери виникнення, 

існування та припинення адміністративних справ тощо).  

Джерела адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні 

норми та їх специфіка (відрізняються від матеріальних норм своїм 

призначенням; є другорядними по відношенню до матеріальних норм та ін.). 

Адміністративно-процесуальні відносини та їх ознаки. Відмінність 

адміністративного процесу від інших видів юридичної процесуальної 

діяльності.  



 

 
 

Принципи адміністративного процесу. Загальносоціальні принципи в 

адміністративному процесі. Загальнопроцесуальні принципи в 

адміністративному процесі. Спеціальні принципи адміністративного процесу. 

Інститути адміністративного процесу за напрямками регулювання норм 

матеріального права: інститут адміністративного процесу в сфері державного 

управління; інститут адміністративного судочинства; інститут 

адміністративно-деліктного процесу.  

Учасники адміністративного процесу та їх види. Склад осіб, які беруть 

участь у справі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. 

Процесуальне правонаступництво. Структура адміністративного процесу.  

Поняття адміністративного провадження. Окремі види адміністративних 

проваджень (нормотворчі, установчі тощо). Юрисдикційні і неюрисдикційні 

провадження. Стадії адміністративно-процесуальної діяльності. 

Адміністративний позов. Форма і зміст адміністративного позову. Відкриття 

провадження в адміністративній справі та відмова у відкритті провадження в 

адміністративній справі. Підготовче провадження та його зміст. Судовий 

розгляд справи. Зупинення та відновлення провадження. Закриття 

провадження. Винесення постанови. Поняття й види постанов. Провадження 

за нововиявленими обставинами. Апеляційне провадження. Правозастосовна 

природа розгляду адміністративних справ. Підсудність адміністративних 

справ та її види. Розгляд адміністративних справ суб’єктами публічної 

адміністрації. Суб’єкт владних повноважень. Поняття правосуддя та його 

ознаки. Особливості здійснення правосуддя і його принципи. Адміністративне 

судочинство. Завдання адміністративного судочинства. Процесуальні та 

матеріально-правові основи адміністративного процесу. Докази і доказування 

як основа адміністративного процесу. Класифікація доказів у 

адміністративному процесі. Мета і завдання доказування. Обсяг 

адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція та її види. Заходи 

процесуального примусу: поняття, підстави і порядок їх застосування. Види 

заходів процесуального примусу: попередження; видалення із залу судового 

засідання тощо. 

 

ТЕМА №10. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 
 

Поняття адміністративно-політичної сфери адміністративного процесу. 

Структура адміністративно-політичної сфери. Поняття публічного 

адміністрування. Система суб’єктів публічного адміністрування 

адміністративно-політичною сферою (Президент України, Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України та ін.). Адміністративно-правовий статус 

суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-політичною сферою. 

Характерні риси органів адміністративно-політичної сфери (єдність мети 

діяльності, завдань і функцій). Управління в адміністративно-політичній сфері 

як різновид державного управління. Основні ознаки управління в 



 

 
 

адміністративно-політичній сфері: здійснення загальнозначущих функцій; 

нормативно-розпорядницьке регулювання тощо. Додаткові ознаки управління 

в адміністративно-політичній сфері: безперервний і оперативний характер 

діяльності; здійснення спеціалізованих функцій, що вимагають однакової 

технології; професійний апарат та ін. Особливості системного характеру 

управління в адміністративно-політичній сфері та його здійснення в рамках 

соціальних управлінських систем. Специфічний характер управління в 

адміністративно-політичній сфері, властивий тільки названій сфері та її 

складовим. Складові адміністративно-політичної сфери: забезпечення 

обороноздатності, забезпечення національної безпеки та ін. Зв’язок складових 

адміністративно-політичної сфери з головними й фундаментальними 

функціями держави. Публічне адміністрування в сфері оборони та безпеки. 

Оборона як об’єкт публічного адміністрування. Система суб’єктів публічного 

адміністрування в сфері оборони. Національна безпека як об’єкт публічного 

адміністрування. Суб’єкти забезпечення національної безпеки. Публічне 

адміністрування у сфері зовнішніх відносин. Публічне адміністрування у сфері 

юстиції та особливості його організації. Загальна характеристика публічного 

адміністрування у сфері внутрішніх справ. Застосування правоохоронними 

органами у своєму управлінні різноманітних способів (методів) реалізації 

завдань і функцій державних органів. Використання політичних, ідеологічних, 

адміністративних та інших засобів у процесі публічного адміністрування в 

адміністративно-політичній сфері.  

Поняття й особливості методів публічного адміністрування. 

Класифікація методів публічного адміністрування залежно від: форми 

вираження; правових властивостей та ін. Заходи переконання та їх види. 

Заохочення як метод публічного адміністрування. Поняття і ознаки 

адміністративного примусу. Види заходів адміністративного примусу. Форми 

публічного адміністрування та їх класифікація за різними критеріями: 

ступенем юридичного вираження, досягнутими результатами, колом осіб 

тощо. Акти публічного адміністрування: поняття, ознаки і види. Відмінність 

атів публічного адміністрування від суміжних актів. Забезпечення законності 

й дисципліни в публічному адмініструванні. 

 

ТЕМА 11. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Адміністративна відповідальність в позитивному (перспективному) та 

ретроспективному (негативному) аспектах. Адміністративна відповідальність 

як вид юридичної відповідальності та інститут адміністративного права. 

Спільні риси адміністративної відповідальності та юридичної 

відповідальності. Критерії відмежування адміністративної відповідальності від 

інших видів юридичної відповідальності: за підставами її застосування; за 

органами, які її застосовують тощо. Основні ознаки адміністративної 

відповідальності: є засобом охорони встановленого правопорядку; нормативно 



 

 
 

визначена й полягає в застосуванні санкцій адміністративних правових норм 

та ін. Похідні ознаки адміністративної відповідальності: її підставою є не 

тільки проступки, передбачені нормами адміністративного права, а й 

порушення, передбачені нормами інших галузей права; полягає в застосуванні 

до винних адміністративних стягнень тощо. 

Поняття адміністративно-деліктного права. Підстави адміністративної 

відповідальності: нормативна, фактична, процесуальна. Право притягати до 

адміністративної відповідальності. Особливий порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного 

правопорушення та його юридичний склад. Види адміністративних 

правопорушень. Вчинення адміністративного правопорушення умисно та з 

необережності. Виняткові заходи адміністративної відповідальності. 

Суб’єкти адміністративної відповідальності. Вік, після досягнення якого 

настає адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх осіб. Адміністративна відповідальність посадових осіб. 

Особлива відповідальність іноземців і осіб без громадянства. Обставини, що 

пом’якшують адміністративну відповідальність (щире розкаяння винного, 

добровільне відшкодування збитків та ін.). Обставини, що обтяжують 

відповідальність (вчинення правопорушення групою осіб, втягнення 

неповнолітнього у правопорушення тощо). Крайня необхідність, необхідна 

оборона, неосудність як обставини, що виключають адміністративну 

відповідальність. Звільнення від адміністративної відповідальності. Поняття і 

мета адміністративних стягнень. Класифікація адміністративних стягнень. 

Основні і додаткові адміністративні стягнення. Загальні правила накладення 

стягнення за адміністративне правопорушення. 

 

ТЕМА № 12. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Адміністративне правопорушення як фактична підстава настання 

юридичної відповідальності, його поняття та ознаки (суспільна небезпека, 

протиправність тощо). Відмінність адміністративного правопорушення від 

кримінального злочину. Ступінь суспільної небезпеки. Вчинення 

адміністративного правопорушення вдруге та його наслідки. Співвідношення 

понять «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок». 

Поняття невинного заподіяння шкоди, крайньої необхідності та необхідної 

оборони. 

Юридичний склад адміністративного правопорушення (об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). Класифікація складів 

адміністративного правопорушення за різними критеріями: залежно від 

ступеня суспільної небезпеки, залежно від характеру шкоди, залежно від 

суб’єкта проступку, залежно від структури, за особливостями конструкції. 

Об’єкт адміністративного правопорушення: поняття, ознаки. Види об’єктів 

адміністративного правопорушення: загальний; родовий; безпосередній. 



 

 
 

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення: поняття та ознаки. 

Основні й факультативні складові об’єктивної сторони. Суб’єкти 

адміністративних правопорушень та вимоги щодо їх правосуб’єктності. 

Поняття деліктоздатності. Види суб’єктів адміністративних правопорушень. 

Посадові особи як суб’єкти адміністративних правопорушень. Суб’єктивна 

сторона адміністративного правопорушення: поняття й ознаки (вина, мотив, 

мета). Вина, її ступінь та форми. Особливості вчинення адміністративного 

правопорушення умисно та з необережності. Види умислу: прямий; непрямий. 

Форми необережності: самовпевненість; недбалість. Співвідношення понять 

«мотив» і «мета». 

Види адміністративних правопорушень, що включені до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення; адміністративні 

правопорушення, що посягають на власність; адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони культурної спадщини тощо. Корупційні правопорушення. 

Особливості адміністративних правопорушень, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Окремі 

види адміністративних правопорушень, передбачених іншими нормативно-

правовими актами України. 

 

ТЕМА № 13. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СТЯГНЕНЬ 

 

Поняття адміністративного стягнення як одного з видів державного 

примусу. Мета застосування адміністративного стягнення. Адміністративне 

стягнення як одна із форм адміністративної відповідальності. Поняття 

адміністративної відповідальності. Виняткові заходи адміністративної 

відповідальності. Особливості адміністративного стягнення: є реакцією 

держави на вже скоєне правопорушення; застосовується компетентними 

суб’єктами на підставі прийняття ними спеціального індивідуального акта 

управління; є практичною реалізацією адміністративної відповідальності 

тощо. Головне призначення заходів адміністративного стягнення. 

Обов’язковість адміністративних стягнень. Підстави застосування 

адміністративних стягнень. Основні види адміністративних стягнень: 

попередження; штраф; оплатне вилучення предмета та ін. Сутність та порядок 

встановлення попередження. Відмінність між штрафом у адміністративному 

праві та у кримінальному праві. Добровільна та примусова сплата штрафу.  

Співвідношення поняття оплатного вилучення предмета та конфіскації. 

Відмінність між громадськими та виправними роботами. Застосування 

виправних робіт як адміністративного стягнення виключно у судовому 

порядку. Порядок застосування й виконання адміністративного арешту. 

Особливості адміністративних стягнень, що можуть застосовуватись до і 

іноземців та осіб без громадянства. Основні і додаткові адміністративні 



 

 
 

стягнення. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (зобов’язання 

публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого, догана тощо). 

Адміністративні стягнення, що застосовуються виключно в судовому порядку.  

Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення. Особливості суб’єктних обмежень щодо застосування 

адміністративних стягнень.  

Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність (щире 

розкаяння винного, добровільне відшкодування збитків та ін.). Обставини, що 

обтяжують адміністративну відповідальність (вчинення правопорушення 

групою осіб, втягнення неповнолітнього у правопорушення тощо). 

Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних правопорушень. Строки накладення адміністративного 

стягнення та їх обчислення.  

 

 

ТЕМА №14. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Поняття й зміст адміністративного провадження. Види адміністративних 

проваджень. Адміністративно-юрисдикційні провадження. Поняття 

провадження у справах про адміністративні правопорушення та його ознаки. 

Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне вияснення обставин кожної справи; 

вирішення кожної справи у відповідності до законодавства тощо. Принципи 

провадження у справах про адміністративні правопорушення: законність, 

публічність та ін. Види провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Звичайне та спрощене провадження. Адміністративне 

провадження. Судове провадження. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, що здійснюється громадськими 

організаціями. Провадження за нововиявленими обставинами: поняття, 

підстави й строки. Стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: поняття та види.  

Адміністративний позов. Форма і зміст адміністративного позову. 

Вимоги до позовної заяви. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовче 

провадження та його складові. Розгляд справи і винесення постанови. 

Зупинення та поновлення провадження. Закриття провадження. Поняття й 

види постанов у провадженнях в справах про адміністративні 

правопорушення. Факультативність стадії перегляду постанови. Підстави 

перегляду постанови. Співвідношення поняття перегляду постанови та 

повторного розгляду справи. Перегляд судових рішень Верховним Судом 

України. Особливості виконання постанови. Примирення сторін. Строки 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Поновлення та 

продовження процесуальних строків. Обчислення процесуального строку. 



 

 
 

Докази і доказування: поняття та ознаки. Джерела й форми доказів. 

Умови належності та допустимості доказів. Функції доказів: посвідчувальна, 

відображально-інформаційна та ін. Забезпечення доказів. Класифікація доказів 

у провадженні в справах про адміністративні правопорушення за різними 

критеріями: залежно від джерела отримання відомостей; залежно від зв’язку 

доказів із обставинами, що підлягають доказуванню тощо. Особистісні та 

речові докази. Прямі і непрямі докази. Значення доказів і доказування у 

провадженнях в справах про адміністративні правопорушення. 

Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

поняття, ознаки та види. Відмінність учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення від суб’єктів такого провадження. Поняття 

адміністративної процесуальної правосуб’єктності. Процесуальне 

правонаступництво. 

 

  

ТЕМА №15. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ 

 

Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх класифікація. 

Медична та юридична ознаки наркотичних засобів. Ознаки психотропних 

речовин як предмету адміністративного правопорушення. Поняття аналогів 

наркотичних засобів й психотропних речовин. Законодавство про наркотичні 

засоби і психотропні речовини. Державна політика у сфері обігу наркотичних 

засобів та психотропних речовин. Обмеження й заборона обігу окремих 

наркотичних засобів і психотропних речовин. Діяльність з виробництва, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 

психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Співвідношення 

понять виготовлення та виробництва наркотичних засобів чи психотропних 

речовин. Поняття невеликого розміру наркотичних засобів та психотропних 

речовин. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі охорони 

здоров’я, що визначає невеликий розмір наркотичних засобів і психотропних 

речовин. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів й психотропних 

речовин. 

Відповідальність за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів й 

психотропних речовин та її види. Відмінність між адміністративною та 

кримінальною відповідальністю за правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів. Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Мета й ознаки 

цього виду адміністративної відповідальності. Право уповноважених суб’єктів 

на притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Акт про 

притягнення до адміністративної відповідальності. Звільнення від 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів у разі добровільної здачі наркотичних засобів або 



 

 
 

психотропних речовин. Штраф, громадські роботи та адміністративний арешт 

як види адміністративних стягнень, що накладаються за правопорушення у 

сфері обігу наркотичних речовин. Правові наслідки вчинення правопорушення 

у сфері обігу наркотичних речовин повторно. 

Поняття правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин. Юридичний склад правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин. Безпосередній та родовий 

об’єкт правопорушення. Встановлення факту незаконного вживання 

наркотичних засобів або психотропних речовин. Порядок виявлення та 

постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або 

психотропні речовини. Об’єктивна сторона правопорушення та її зміст. 

Загальний та спеціальний суб’єкт правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів. Осудність суб’єкта адміністративного правопорушення. Суб’єктивна 

сторона: зміст, ознаки та специфіка. 

 

ТЕМА №16. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА 

ТРАНСПОРТІ 

 

Поняття й ознаки транспортного засобу. Класифікація транспортних 

засобів за різними критеріями: за типом рушійної сили; за середовищем, в 

якому відбувається рух тощо. Транспортний засіб як джерело підвищеної 

небезпеки. Безпека руху: поняття й складові. Правила експлуатації різних 

видів транспорту та їх законодавче закріплення. 

Поняття адміністративного правопорушення. Види адміністративних 

правопорушень. Адміністративні правопорушення на транспорті та їх 

класифікація. Адміністративні правопорушення на залізничному транспорті. 

Поняття та ознаки залізничних транспортних засобів. Порушення правил по 

охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті. Порушення 

правил користування засобами залізничного транспорту. Порушення правил 

пожежної безпеки.  

Об’єкт та об’єктивна сторона правопорушень на залізничному 

транспорті. Суб’єкт та суб’єктивна сторона правопорушень на залізничному 

транспорті. Попередження та штраф як різновиди адміністративних стягнень, 

що застосовуються за вчинення правопорушень на залізничному транспорті. 

Адміністративні правопорушення на повітряних транспортних засобах. 

Поняття повітряного транспортного засобу. Порушення правил безпеки 

польотів. Порушення правил поведінки на повітряному судні. Порушення 

правил пожежної безпеки на повітряному судні.  

Порушення правил міжнародних польотів. Юридичний склад 

правопорушень на повітряному транспорті. Штраф як адміністративне 

стягнення за правопорушення на повітряному транспорті.  

Адміністративні правопорушення на водному транспорті. Поняття й 

види водного транспорту. Порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на морському транспорті. Порушення правил користування засобами 



 

 
 

морського транспорту. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху 

на річковому транспорті і маломірних суднах. Порушення правил, що 

забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах. 

Порушення правил пожежної безпеки на водному транспорті. Порушення 

правил користування річковими і маломірними суднами. Юридичний склад й 

ознаки адміністративних правопорушень на водному транспорті. 

Адміністративні стягнення за правопорушення водному транспорті.  

Адміністративні правопорушення на автотранспорті та 

електротранспорті. Порушення правил користування засобами автомобільного 

транспорту та електротранспорту. Порушення водієм правил керування 

транспортним засобом. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні 

послуг з перевезення пасажирів. Порушення правил дорожнього руху. 

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Порушення правил 

дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 

вантажу тощо. Керування транспортними засобами особами, які перебувають 

у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Юридичний склад правопорушень на автотранспорті. Позбавлення права 

керування транспортними засобами та оплатне вилучення транспортного 

засобу як специфічні адміністративні стягнення, що застосовуються за 

вчинення правопорушень на автотранспорті. 

 

 

ТЕМА №17. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО 

ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ 

БЕЗПЕКУ 

 

Поняття громадського порядку у вузькому та широкому значенні. Засоби 

регулювання громадського порядку й мета його встановлення. Цілі й ознаки 

громадського порядку. Адміністративно-правова охорона громадського 

порядку. Співвідношення понять «громадський спокій» та «громадський 

порядок». Громадська безпека та гарантії її забезпечення.  

Поняття й ознаки адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Різновиди цих правопорушень. 

Поняття хуліганства та його ознаки. Дрібне хуліганство. Відмежування 

дрібного хуліганства як адміністративного правопорушення від кримінального 

злочину. Склад правопорушення. Об’єкт дрібного хуліганства. Особливості 

об’єктивної сторони дрібного хуліганства. Нецензурна лайка в громадських 

місцях і образливе чіпляння до громадян. Обстановка вчинення хуліганських 

дій та її вплив на ступінь суспільної небезпечності правопорушення. 

Адміністративні стягнення за вчинення дрібного хуліганства: штраф, 

громадські роботи тощо. Звільнення від адміністративної відповідальності за 

вчинення дрібного хуліганства: поняття й підстави.  



 

 
 

Особливості поширювання неправдивих чуток як адміністративного 

проступку, що порушує громадський порядок. Адміністративна 

відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Родовий та безпосередній 

об’єкт вчинення насильства в сім’ї. Сім’я:поняття, ознаки і члени. Поняття 

фізичного насильства в сім’ї. Психологічне та економічне насильство в сім’ї. 

Відмежування насильницьких дій у сім’ї як адміністративного 

правопорушення від кримінального злочину. Виготовлення, придбання, 

зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових 

виробів. Поняття фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Особливості розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях. 

Поява у громадських місцях у п’яному вигляді. Специфіка об’єкту й 

об’єктивної сторони розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом 

місцях. Поняття громадського місця.  

Стрільба з вогнепальної та інших видів зброї в населених пунктах і в не 

відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. 

Конфіскація зброї. Участь в організованих без дозволу азартних іграх. Поняття 

та ознаки азартних ігор. Заборона азартних ігор. Заняття проституцією: зміст і 

склад правопорушення. Обов’язковість прямого умислу при вчиненні цього 

правопорушення. Поняття громадської моралі.  

 

ТЕМА №18. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО 

ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ 

 

Поняття встановленого порядку управління та його значення у сфері 

діяльності публічної адміністрації. Забезпечення встановленого порядку 

управління. Ознаки адміністративно-правових норм, що забезпечують 

встановлений порядок управління. Співвідношення понять «встановлений 

порядок управління» та «державне управління». 

Поняття й ознаки адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. Класифікація адміністративних 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. 

Формальність складу цих правопорушень. Поняття й ознаки самоуправства. 

Порушення правил адміністративного нагляду. Порушення громадянами 

порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Порушення правил 

застосування спеціальних засобів самооборони. Проживання без паспорта. 

Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності. Незаконне 

перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону 

України. Порушення законодавства про державну таємницю. 

Юридичний склад правопорушень. Види родових об’єктів посягання у 

сфері встановленого порядку управління: громадський порядок і суспільна 

безпека; правовідносини у сфері державного управління та контролю тощо. 

Безпосередні об’єкти правопорушень у цій сфері: суспільні відносини, 

пов’язані з функціонуванням паспортної системи, дозвільної системи та ін. 



 

 
 

Характеристика об’єктивної сторони правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. Форми скоєння правопорушень цього виду: 

злісна непокора, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду або подання 

судді тощо. Бланкетний характер диспозицій статей відповідних 

правопорушень, що посягають на правовідносини державного управління у 

різних галузях. Вичерпність об’єктивної сторони диспозицій статей 

відповідних правопорушень у сфері судоустрою. Суб’єкти правопорушень, що 

посягають на встановлений порядок управління. Посадові та службові особи, а 

також громадяни, що мають певні специфічні обов’язки (військовозобов’язані, 

учасники судових засідань; особи, що знаходяться під адміністративним 

наглядом) як спеціальні суб’єкти цих правопорушень. Суб’єктивна сторона 

правопорушень у цій сфері. Обов’язкова наявність умислу в складах деяких 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління.  

Адміністративні стягнення, що застосовуються за вчинення 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Види цих 

стягнень: попередження, штраф та ін. Обставини, які обтяжують 

відповідальність за адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. Строки й розміри адміністративних 

стягнень за вчинення правопорушень у цій сфері. 

 

ТЕМА №19. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ 

 

Поняття та основні ознаки корупції. Законодавство України в сфері 

запобігання і протидії корупції. Механізм протидії корупції. Основні 

принципи запобігання і протидії корупції. Корупційні діяння: поняття й 

ознаки. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції: органи 

прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України та ін.  

Корупційні правопорушення та їх різновиди. Ознаки корупційного 

правопорушення. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності. Співвідношення понять «сумісництво» та 

«суміщення». Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

дарунка (пожертви). Сутність поняття «дарунок». Порушення вимог 

фінансового контролю. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 

інтересів. Поняття й ознаки конфлікту інтересів. Незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових 

повноважень. Визначення й види інформації, що стає відомою особі у зв’язку з 

виконанням її службових повноважень. Невжиття заходів щодо протидії 

корупції.  

Поняття виявлення корупційного правопорушення. Види 

відповідальності за корупційні правопорушення. Особливості 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Складання 



 

 
 

протоколу про адміністративне корупційне правопорушення. Провадження у 

справі про адміністративне корупційне правопорушення: поняття, ознаки та 

завдання. Приводи й підстави відкриття такого провадження. Джерела доказів 

корупційних правопорушень. Юридичний склад корупційного 

правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. 

Загальний, родовий та безпосередній об’єкти корупційних правопорушень. 

Об’єктивна сторона корупційних правопорушень. Значення факультативних 

ознак при характеристиці об’єктивної сторони корупційних правопорушень. 

Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення: особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

посадові особи та працівники юридичних осіб та ін. Єдиний державний реєстр 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення.  

Поняття посадової особи. Співвідношення понять «посадова особа» та 

«службова особа». Організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські 

обов’язки. Законодавчі обмеження щодо суб’єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення. Суб’єктивна сторона корупційних 

правопорушень. Обов’язкова наявність умислу при вчиненні корупційного 

правопорушення. Адміністративні стягнення, що застосовуються за 

корупційні правопорушення. 
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Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/ 

http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://www.lib.msu.su/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.bnf.fr/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.ddb.de/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru:8101/
http://www.lawbook.by.ru/
http://www.ulf.com.ua/
http://www.ecle.gov.ua/
http://www.ulde.kiev.ua/news.php
http://www.law.yale.edu/library/


 

 
 

Рішення Європейського Суду з прав людини від 17.07.2014. Справа 

«Омельченко проти України» (Заява № 34592/06) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-

ukrayini-zayava-34592-06 

-закони: 

Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: за станом на 

вересень 2014 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – 26. – 

131 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Режим доступу: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/ 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Верховна Рада 

УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості 

Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. 

№ 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 50. - Ст. 

540. 

Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404 

Закон України Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 

Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу України 

щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125 

Закон України  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану 

дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України  

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937 

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892 

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державну 

службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.890 

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вибори 

Президента України" та деяких інших законодавчих актів України щодо 

техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582 

http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-ukrayini-zayava-34592-06
http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-ukrayini-zayava-34592-06
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


 

 
 

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.593 

Закон України Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо імплементації до національного 

законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.188 

Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.814 

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав інвалідів // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, 

ст.1124) 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/ 

Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських 

стандартів Закон України від 08.04.2014 № 1186-VII  

Проект Кодексу України про кримінальні проступки: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/~k_zakon_pr/code_crim.rtf 

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII // 

Голос України від 06.08.2014 № 148 

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.06.2015 № 580-VIII // 

ВВРУ – 2015. - № 40-41. – Ст. 379 

 

 

-підзаконні акти: 

1. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо), КМУ, накази МВС: 

1.1. Про затвердження плану першочергових заходів з подолання 

корупції Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 

02.07.2014 № 647-р. 

1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2015 року» від 7 вересня 2011 № 942 

1.3. Наказ МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2010-2014 років» від 29.07.2010 № 347 

1.4. Пріоритетні напрями науково-дослідної і дослідно-конструкторської 

роботи в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(загальноуніверситетські, кафедральні). Пріоритетні напрями розвитку 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80


 

 
 

правової науки на 2011-2015 рр., затверджені постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 04.06.2010 р. 

„Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки‖; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України 

з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку‖ N 5 

від 29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму 

Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97); 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 „Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя‖; 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про 

практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття 

судимості‖; 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 

―Про практику призначення судами кримінального покарання‖;  

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 

„Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності‖; 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 

„Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування‖; 

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 

―Про судову практику у справах про необхідну оборону‖; 

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 

―Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру‖; 

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 

―Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не 

відбутої частини покарання більш м’яким‖; 

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 

―Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 28.12.1996 р. № 15 ―Про практику направлення 

військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон‖;  

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 

4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного 

чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції 

постанови Пленуму від 3 березня 2000 р. N 3); 

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 „Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про 

розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в 

організаціях агропромислового комплексу‖ (Із змінами, внесеними згідно з 



 

 
 

Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 

13.01.95, N12 від 03.12.97); 

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р 

„Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи‖; 

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 р. 

„Про судову практику в справах про злочини проти власності‖; 

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 „Про 

судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму 

відбування покарання в місцях позбавлення волі‖ (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N  3 від 13.01.95 N 

12 від 03.12.97 ); 

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 „Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут 

підроблених грошей чи цінних паперів‖ (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97); 

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 

„Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві‖; 

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 

―Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами‖;  

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 

―Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів‖; 

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004  N 9 

„Про деякі питання застосування судами України адміністративного та 

кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності  Законом 

України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 

―Про судову практику у справах про хабарництво‖; 

24. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 

―Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи‖; 

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 

―Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності‖;  

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 

―Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень‖;  

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 

―Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність‖;  



 

 
 

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 

―Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх‖;  

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 

―Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів‖;  

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 

―Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти 

довкілля‖; 

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 5 

„Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом‖; 

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 8 

„Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил‖ (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного 

Суду України N 8 від 30.05.2008 р.); 

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 13 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями‖; 

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 14 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а 

також про адміністративні правопорушення на транспорті‖; 

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 

„Про судову практику в справах про хуліганство‖; 

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва‖. 

 

 

 

Підручники, навчальні посібники, інші  дидактичні та методичні 

матеріали: 

 

1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., 

Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є 

вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 
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