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Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття
ступеня магістра галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право / Укладачі
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Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою теорії та історії держави і
права (протокол № 7 від 23.02.2017 р.), кафедрою правосуддя та кримінальноправових дисциплін (протокол №8 від 23.02.2017 р.), кафедрою цивільно-правових
дисциплін (протокол № 7 від 23.02.2017 р.).

Програма розглянута та схвалена на засіданні Приймальної комісії НаУОА
(Протокол №2 від 27 лютого 2017 р.)
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове випробування має на меті комплексну перевірку знань вступників, отриманих в результаті
вивчення навчальних дисциплін, які передбачені освітньо-професійною програмою та навчальним
планом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 08 Право. Вступник повинен
продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання з різних галузей
права і здатність вирішувати типові професійні завдання. На вступне випробування виносяться
питання з таких галузей як: теорія держави і права, кримінальне право, кримінальний процес,
цивільне право, цивільний процес. Окремі питання носять комплексний характер і мають на меті
виявлення якості базового рівня підготовки вступника.
Вступники повинні знати:
 теоретичні основи цивільного, цивільного процесуального, кримінального та
кримінального процесуального права;
 практику застосування цивільного, цивільного процесуального, кримінального та
кримінального процесуального законодавства та пов’язані з цим проблеми;
 основні проблеми процесуальної доктрини і практики;
 основні наукові тенденції та вдосконалення законодавства.
Вступники повинні вміти :






чітко формулювати та пояснювати поняття, що містяться в положеннях цивільного,
цивільного процесуального, кримінального та
кримінального процесуального
законодавства;
орієнтуватись в чинній законодавчій базі;
глибоко аналізувати норми права;
розмежовувати стадії правозастосування та знати їхні особливості;
розв’язувати практичні ситуації, пов’язані з провадженням цивільних та кримінальних
справ
ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Предмет та методи теорії держави і права
Теорія держави і права – фундаментальна наука. Характеристика предмету теорії держави і права.
Функції теорії держави і права. Методи теорії держави і права. Теорія держави і права в системі
гуманітарних наук і навчальних дисциплін.
Співвідношення суспільства, держави та права
Суспільство: його поняття і структура. Первіснообщинне (додержавне) суспільство. Держава – як
основний політичний інститут суспільства. Проблема взаємозв’язку держави та права.
Основні теорії походження держави і права
Причини та умови виникнення держави і права. Особливості виникнення права. Основні теорії
походження держави. Основні теорії виникнення права. Співвідношення суспільства і держави.
Суспільство і право. Людина, держава і право.
Проблеми розуміння держави, її сутності і закономірностей розвитку
Держава – складне та історично розвиваюче суспільно-політичне явище. Плюралізм в розумінні і
визначенні держави. Ознаки держави. Сутність держави. Економічна, соціальна і наукова основи
держави. Закономірності розвитку держави. Співвідношення держави і права.
Державна влада
Поняття і властивості державної влади. Методи здійснення державної влади. Економічна, соціальна
і морально-ідеологічна основи державної влади. Державна влада і ідеологія. Легітимність і
легальність державної влади. Владовідношення. Об’єднання і розподіл влад. Державна влада і
держава.
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Форми державного правління
Сутність поняття ―державне правління‖. Види державного правління: а) монархія; б) республіка.
Особливості побудови президентсько-парламентської республіки в Україні.
Форми держаного устрою
Сутність поняття ―форми державного устрою‖. Типи державного устрою: а) унітарна держава; б)
федерація; в) конфедерація. Особливості побудови унітарної держави в Україні.
Політичний (державний) режим
Теорія демократії. Тоталітаризм. Авторитаризм. Особливості побудови демократичної держави в
Україні.
Механізм держави
Поняття і значення механізму держави. Структура механізму держави. Поняття і ознаки державного
органу. Види органів держави. Бюрократія і бюрократизм в механізмі держави.
Правова держава та особливості її побудови в Україні
Сутність поняття ―правова держава‖. Принципи правової держави. Правова держава та громадянське
суспільство. Особливості побудови правової держави в Україні.
Поняття, сутність і соціальна цінність права
Розуміння права в світовій та вітчизняній юриспруденції. Поняття права. Право і закон. Сутність
права. Принципи права. Соціальна цінність і функції права.
Норми права
Поняття правової норми та її ознаки. Види правових норм. Структура правової норми. Зовнішнє
вираження правових норм.
Форми (джерела) права. Правотворчість
Поняття і види форм (джерел права). Правотворчість. Правотворчий (законодавчий) процес і його
етапи. Принципи і види правотворчості. Нормативно-правові акти України. Закон: його поняття і роль
в демократичній державі. Межі дії нормативний актів. Систематизація нормативно-правових актів.
Юридична техніка.
Система права і система законодавства
Поняття системи права. Система законодавства. Тенденції розвитку системи права і системи
законодавства.
Правосвідомість і правова культура
Поняття правосвідомості. Структура правосвідомості. Види правосвідомості. Правова культура.
Правовий нігілізм. Правове виховання і правове навчання.
Правові відносини
Поняття правовідносин. Зміст правовідносин. Суб’єкти права. Об’єкт правовідносин. Юридичні
факти. Види правовідносин.
Тлумачення норм права
Поняття тлумачення. Способи тлумачення правових норм. Результати тлумачення. Суб’єкти
тлумачення. Функції тлумачення.
Реалізація і застосування права. Юридичний процес
Реалізація права. Застосування права. Стадії застосування права. Акти застосування права. Пробіли в
законодавстві. Застосування права по аналогії. Юридичний процес.
Поведінка людей в правовій сфері. Правомірна поведінка. Правопорушення
Поведінка людей і право. Правомірна поведінка. Правопорушення. Зловживання
правом.
Об’єктивне протиправне діяння.
Законодавство:
Юридична відповідальність
Поняття соціальної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності. Цілі і функції юридичної
відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.
Порядок накладення юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Юридична
відповідальність і державний примус. Юридична відповідальність в системі юридичних категорій.

Законність і правопорядок
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Законність – важлива правова категорія. Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи
законності. Законність і законодавство. Гарантії законності. Правопорядок і суспільний порядок.
Основні шляхи укріплення законності і правопорядку. . Правопорядок
Правові системи світу
Класифікація правових систем. Англосаксонська правова система. Романо-германська правова
система. Мусульманська правова система. Соціалістична правова система. Система звичайного права.
Права і свободи людини і громадянина
Людина і право. Поняття прав і свобод людини і громадянина. Основні права і свободи людини і їх
класифікація. Обов’язки людини і громадянина. Гарантія прав людини і громадянина. Правовий
статус особи.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Загальна частина
Тема 1. Поняття, предмет, методи та завдання кримінального права. Наука кримінального
права.
Поняття та предмет кримінального права. Метод кримінального права. Завдання і функції
кримінального права. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права. Система
науки та позитивного кримінального права (законодавства). Зв’язок кримінального права та іншими
галузями права. Історія розвитку кримінального права України в особах, їх працях.
Тема 2. Джерела і принципи кримінального права
Джерела кримінального права. Принципи кримінального права.
Тема 3. Кримінальний закон: його поняття, чинність і тлумачення
Поняття, завдання, значення кримінального закону і його структура. Принципи чинності
кримінального закону. Тлумачення кримінального закону. Екстрадиція.
Тема 4. Злочин, кримінальна відповідальність ті її підстави
Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та підстави кримінальної
відповідальності.
Тема 5. Склад злочину: його об’єкт та предмет
Поняття та значення складу злочину. Види складів злочину. Поняття та значення об’єкта
злочину. Класифікація об’єктів злочинів. Предмет злочину
Тема 6. Об’єктивна сторона складу злочину
Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Суспільно небезпечне діяння (дія або
бездіяльність). Наслідки злочину. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та
шкідливими наслідками. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину
Тема 7. Суб’єкт злочину
Поняття і загальна характеристика суб’єкта злочину. Службова особа як суб’єкт злочину. Вік
кримінальної відповідальності. Осудність та обмежена осудність. Неосудність. Відповідальність за
злочини, вчинені у стані сп’яніння
Тема 8. Суб’єктивна сторона складу злочину
Поняття суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття вини та її форми. Умисел та його види.
Вина у форму необережності. Подвійна форма вини. Мотив вчинення злочину. Мета вчинення
злочину. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність.
Тема 9. Стадії вчинення злочину
Поняття та види стадій вчинення злочину. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до
злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину.
Тема 10. Співучасть у злочині
Поняття співучасті у злочині. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Форми співучасті у
злочині. Види співучасників злочину. Причетність до злочину.
Тема 11. Множинність злочинів
Поняття та характерні ознаки множинності злочинів. Одиничний злочин. Форми множинності
злочинів та їх правові наслідки.
Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння
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Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Уявна
оборона. Затримання особи, яка вчинила злочин. Крайня необхідність. Фізичний та психічний
примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання спеціального
завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації.
Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з примиренням винного з потерпілим
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею особи на поруки
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності
притягнення до неї
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
Тема 14. Покарання: поняття, мета, система та види.
Поняття та ознаки кримінального покарання. Мета покарання. Поняття системи кримінальних
покарань та її значення. Види покарань
Тема 15. Призначення покарання
Загальні засади призначення покарання
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. Призначення
більш м`якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за наявності обставин,
що пом'якшують покарання
Призначення покарання за сукупністю злочинів
Призначення покарання за сукупністю вироків
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення
Обчислення строків покарання
Тема 16. Звільнення від покарання та його відбування
Загальна характеристика звільнення від покарання та його відбування
Звільнення від відбування покарання з випробовуванням
Звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до 7 років
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання
обвинувального вироку
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до 3 років
Звільнення від покарання за хворобою
Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування
Тема 17. Судимість та її сутність
Поняття судимості, її кримінально-правові та загально правові наслідки.
Погашення та зняття судимості.
Тема 18. Інші заходи кримінально-правового характеру
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
Примусове лікування
Спеціальна конфіскація
Тема 19. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру
Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового
характеру
Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб
Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Загальні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх
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Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів
виховного характеру
Особливості покарання неповнолітніх за вчинення злочинів
Звільнення від покарання неповнолітніх
Погашення та зняття судимості з осіб, які вчинили злочини до досягнення 18-річного віку
Особлива частина
Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи
кваліфікації злочинів
Поняття та система Особливої частини кримінального права.
Наукові основи кваліфікації злочинів
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти основ національної безпеки
Сутність та класифікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного
ладу або на захоплення державної влади
Поняття територіальної цілісності і недоторканості України та кваліфікація посягання на них
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
Відмінність державної зради від шпигунства і їх класифікація
Посягання на життя державного чи громадського діяча: його відмежування від вбивства у зв’язку
із виконанням особою її службового чи громадського обов’язку та кваліфікація
Диверсія: її відмінність від злочинів проти життя, здоров’я, власності та кваліфікація
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.
Загальна характеристика кримінально-правової охорони життя і здоров’я особи та класифікація
цієї категорії злочинів
Сутність та класифікація умисних злочинів проти життя людини
Зміст та класифікація умисних злочинів проти здоров’я людини
Кваліфікація інших злочинів проти здоров’я людини
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи
Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини
Захоплення заручників: сутність, кваліфікація та відмежування від незаконного позбавлення волі
та викрадення людини
Кваліфікація підміни дитини
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
Поняття і кваліфікація злочинів, пов’язаних з експлуатацією дітей
Сутність і кваліфікація незаконного поміщення особи в психіатричний заклад
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи
Зґвалтування: кваліфікація та його відмежування від статевих зносин з особою, яка не досягла
статевої зрілості
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: кваліфікація та
відмежування від зґвалтування
Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок та його кваліфікація
Поняття розбещення неповнолітніх та його кваліфікація
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та
громадянина
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини та громадянина
Злочини проти виборчих прав громадян та їх кваліфікація
Злочини проти трудових прав осіб та їх кваліфікація
Злочини проти цивільних і суміжних їм особистих прав осіб та їх кваліфікація
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Злочини проти релігійних прав осіб та їх кваліфікація
Тема 7. Злочини проти власності
Загальна характеристика та класифікація злочинів проти власності
Корисливі посягання на власність, поєднані з розкраданням майна
Корисливі посягання на власність за відсутності ознак розкрадання
Некорисливі посягання на власність
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері господарської діяльності
Зміст і кваліфікація злочинів, що посягають на встановлений порядок здійснення
підприємницької діяльності та окремих її видів
Злочини, що посягають на свободу підприємницької діяльності та їх кваліфікація
Сутність і кваліфікація злочинів у сфері фінансової і банківської діяльності
Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і використання документів у
господарській діяльності та їх кваліфікація
Злочини у сфері господарської діяльності, пов’язані з банкрутством
Тема 9. Злочини проти довкілля
Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти екологічного середовища
Злочини в сфері організації та управління екологічною безпекою і їх кваліфікація
Злочини, що посягають на земельні ресурси та надра і їх кваліфікація
Злочини, що посягають на рослинний світ і їх кваліфікація
Злочини, що посягають на звіринні та рибні ресурси і їх кваліфікація
Злочини, що посягають на водні ресурси і їх кваліфікація
Злочини, що посягають на атмосферне повітря і їх кваліфікація
Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти громадської безпеки
Створення незаконних воєнізованих формувань, злочинних організацій та сприяння їх учасникам
і укриття їх злочинної діяльності: зміст і кваліфікація
Бандитизм і терористичний акт: порівняльна характеристика і кваліфікація
Злочини проти порядку використання, транспортування, охорони та зберігання зброї, вибухових
матеріалів, бойових припасів, радіоактивних та інших небезпечних речовин: суть і кваліфікація
Злочини проти пожежної та інформаційної безпеки: зміст і кваліфікація
Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти безпеки виробництва
Порушення вимог законодавства про охорону праці: суть і кваліфікація
Порушення правил безпеки виконання робіт з підвищеною небезпекою: зміст і кваліфікація
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних виробництвах: суть і кваліфікація
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: зміст і кваліфікація
Порушення правил безпечного використання виготовленої продукції і безпечної експлуатації
будівель та споруд : суть і кваліфікація
Тема 12. Злочини проти руху та експлуатації транспорту
Загальна характеристика та класифікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Кваліфікація злочинів, вчинених працівниками залізничного, водного та повітряного транспорту
Кваліфікація злочинів працівниками, які не обов’язково повинні бути працівниками
транспортних підприємств
Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного транспорту
Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності
Загальна характеристика і класифікація злочинів проти громадського порядку та моральності
Кваліфікація злочинів, спрямованих проти громадського порядку
Кваліфікація злочинів, спрямованих проти інтелектуальної та матеріальної культури суспільства
Кваліфікація злочинів, спрямованих проти моральності в суспільстві і нормального розвитку
неповнолітніх
Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
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Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення
Кваліфікація злочинів у сфері виготовлення, вирощення та обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та їх аналогів
Кваліфікація злочинів у сфері організації незаконного вживання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів
Кваліфікація злочинів, пов’язаних з неналежною організацією захисту здоров’я населення від
поширення епідемій, небезпечних біологічних агентів, токсинів чи радіоактивного забруднення
продуктів харчування чи іншої продукції
Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації.
Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Кваліфікація злочинів спрямованих на охорону державної таємниці
Кваліфікація злочинів, спрямованих на охорону недоторканості державних кордонів України
Кваліфікація злочинів, спрямованих на забезпечення призову та мобілізації до лав Збройних сил
України
Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів
Загальна характеристика і класифікація злочинів спрямованих проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Кваліфікація злочинів спрямованих проти державних та інших символів
Кваліфікація злочинів спрямованих проти особи державних, громадських діячів, працівників
правоохоронних органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку,
державного кордону або військовослужбовців
Кваліфікація злочинів, спрямованих проти майна державних, громадських діячів, працівників
правоохоронних органів, інших службових осіб чи громадян, які виконують громадський обов’язок
Кваліфікація злочинів проти журналістів
Кваліфікація самоуправства і примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов’язань
Кваліфікація злочинів спрямованих проти порядку виготовлення, використання або зберігання
документів, їх бланків, штампів, печаток
Кваліфікація злочинів, спрямованих на незаконне отримання інформації та пошкодження ліній
зв’язку
Тема 17. Злочини у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку.
Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері використання ЕОМ, їх систем та мереж і
мереж електрозв’язку.
Кваліфікація несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг
Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Умисні злочини пов’язані із зловживанням владою, службовим становищем, їх перевищенням
Кваліфікація службової недбалості
Кваліфікація службового підроблення
Кваліфікація злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди
Тема 19. Злочини проти правосуддя
Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти правосуддя
Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на здійснення оперативно-розшукової діяльності,
досудового розслідування і правосуддя
Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на життя, здоров’я, безпеку суддів, народних
засідателів та їх майна
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Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти забезпечення і реалізації права особи на захист
Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти життя, здоров’я захисника чи представника або їх
майна
Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти виконання вироків і судових рішень
Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти встановленого порядку несення військової
служби
Злочини проти порядку підлеглості і військової честі
Злочини проти порядку проходження військової служби
Злочини проти порядку користуванням військовим майном і експлуатації військової техніки
Злочини проти порядку несення різних видів військової служби
Злочини проти порядку збереження військової таємниці
Військові службові злочини
Злочини проти порядку ведення бойових дій та законного використання символіки
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Кваліфікація злочинів проти миру
Кваліфікація злочинів проти безпеки людства
Кваліфікація злочинів проти міжнародного правопорядку
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Поняття, суть, завдання кримінального процесу України. Кримінальний процесуальний
закон та засади кримінального провадження
Поняття, суть та завдання кримінального процесу. Предмет та система курсу.
Поняття кримінального процесу, його історичні форми та види. Правосуддя і кримінальний
процес. Кримінальна процесуальна діяльність і кримінальні процесуальні відносини. Система
кримінального процесу. Стадії кримінального процесу. Завдання кримінального процесу. Основні
кримінальні процесуальні поняття. Кримінальні процесуальні функції. Кримінальна процесуальна
форма. Кримінальні процесуальні гарантії (правосуддя та прав, свобод і законних інтересів особи).
Кримінальні процесуальні акти. Їх види і значення. Кримінальна процесуальна доктрина (наука), її
предмет, система і методи. Кримінальна процесуальна наука і суміжні галузі знань. Кримінальний
процес як навчальна дисципліна.
Кримінальний процесуальний закон та кримінальне процесуальне право України.
Кримінальний процесуальний закон. Виникнення та основні етапи розвитку кримінального
процесуального законодавства України. Чинне кримінальне процесуальне законодавство України.
Кримінальне процесуальне право України. Його джерела, структура. Система кримінального
процесуального права України. Кримінальні процесуальні норми. Їх види і структура. Механізм
кримінального процесуального регулювання. Переконання, примус і відповідальність в механізмі
кримінального процесуального регулювання. Реалізація (застосування) норм кримінального
процесуального права. Застосування засад кримінального провадження. Аналогія та преюдиції. Дія
КПК України в просторі, часі та за колом осіб.
Засади кримінального провадження
Поняття та значення засад кримінального провадження. Засади кримінального провадження та
засади устрою (організації) органів кримінальної юстиції. Класифікація засад кримінального
провадження. Засади кримінального провадження і загальні положення стадій кримінального
провадження. Система і загальна характеристика засад кримінального провадження. Верховенство
права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права
на свободу та особисту недоторканність. Недоторканість житла та іншого володіння особи. Таємниця
спілкування. Невтручання в приватне життя. Недоторканість права власності. Презумпція
невинуватості. Забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти
близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за
одне і те саме правопорушення. Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя. Обов’язковість
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судових рішень. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед
судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення
права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність.
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.
Розумні строки. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.
Учасники кримінального провадження. Докази і доказування у кримінальному
провадженні. Загальні умови кримінального провадження
Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх
класифікація.Здійснення правосуддя судом. Склад суду. Підсудність та її види. Автоматизована
система документообігу в судах.
Сторона обвинувачення. Прокурор та його процесуальний статус. Призначення та заміна
прокурора. Органи досудового розслідування злочинів і кримінальних проступків. Керівник органу
досудового розслідування та його процесуальний статус. Слідчий органу досудового розслідування
та його процесуальний статус. Оперативні підрозділи та співробітники оперативних підрозділів. Їх
процесуальний статус.
Сторона захисту. Підозрюваний та його процесуальний статус. Обвинувачений (підсудний) та
його процесуальний статус. Виправданий, засуджений та їх процесуальний статус. Законний
представник підозрюваного, обвинуваченого, його процесуальний статус. Захисник. Загальні
правила участі захисника у кримінальному провадженні. Процесуальний статус захисника.
Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника, його заміна.
Потерпілий, його залучення до провадження. Процесуальний статус потерпілого. Представник,
законний представник потерпілого, його процесуальний статус. Інші учасники кримінального
провадження. Цивільний позивач та його процесуальний статус. Законний представник, представник
цивільного позивача, його процесуальний статус. Цивільний відповідач та його процесуальний
статус. Представник цивільного відповідача та його процесуальний статус. Свідок. Особи, які не
можуть бути допитані як свідки. Процесуальний статус та відповідальність свідка. Перекладач, його
процесуальний статус та відповідальність. Експерт, його процесуальний статус та відповідальність.
Спеціаліст, його процесуальний статус та відповідальність. Секретар судового засідання, його
повноваження. Судовий розпорядник, його повноваження. Відводи.
Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному
провадженні. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні. Наслідки
відводу слідчого судді, судді. Підстави для відводу прокурора, слідчого.Підстави для відводу
захисника, представника. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря
судового засідання. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта,
спеціаліста, перекладача. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід.
Загальна характеристика заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві. Особи, до яких застосовуються заходи безпеки. Види заходів безпеки. Процесуальні
способи нерозголошення відомостей про особу, взятої під захист.
Докази і доказування
Гносеологія (теорія пізнання) – методологічна основа доказів і доказування. Поняття, характер і
зміст істини в кримінальному судочинстві. Встановлення істини – мета доказування. Доказове право.
Поняття та види доказів. Належність і допустимість/недопустимість доказів. Визнання доказів
недопустимими. Преюдиція щодо допустимості доказів. Класифікація доказів: первинні та похідні,
особисті та речові, прямі та непрямі; обвинувальні та виправдовувальні. Предмет доказування та
його види. Предмет обвинувачення та склад злочину. Межі доказування. Поняття доказування та
його структура. Версії та їх роль в процесі доказування. Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка
доказів. Обов’язок доказування.
Показання як вид доказів. Суб’єкти показань. Предмет показань підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного свідка, потерпілого, експерта. Процесуальний порядок отримання
показань. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів та умови визнання їх
судовими доказами.
Поняття та види речових доказів. Поняття та види документів. Документ як речовий доказ.
Процесуальний порядок надання документів. Зберігання речових доказів і документів та вирішення
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питання про них. Поняття висновку експерта. Залучення експерта особою та доручення про
проведення експертизи слідчим, суддею чи судом. Форма та зміст висновку експерта.
Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Повідомлення. Форми
фіксування кримінального провадження та їх загальна характеристика. Протокол ходу і результатів
проведення процесуальних дій, додатки до протоколу. Застосування технічних засобів фіксування
кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового
розслідування. Поняття та значення процесуальних рішень. Процесуальні рішення органів
досудового розслідування, прокурора. Процесуальні рішення слідчого судді, суду. Поняття та зміст
повідомлень у кримінальному провадженні.
Процесуальні строки. Процесуальні витрати
Поняття і значення процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків. Додержання і
поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Визначення розміру
процесуальних витрат. Розподіл та рішення щодо процесуальних витрат.
Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов
Поняття, значення та способи (шляхи) відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому.
Цивільний позов у кримінальному провадженні і його вирішення. Відшкодування (компенсація)
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування
Поняття, значення та види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила
застосування заходів кримінального провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик.
Привід, підстави та порядок його здійснення. Підстави та порядок накладення грошового стягнення.
Підстави, наслідки та порядок тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Підстави
та порядок відсторонення від посади. Підстави та порядок тимчасового доступу до речей та
документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ та які містять охоронювану законом
таємницю. Підстави та порядок тимчасового вилучення майна. Підстави та порядок арешту майна.
Скасування заходів забезпечення кримінального провадження.
Досудове розслідування
Запобіжні заходи. Затримання особи
Поняття, значення та види запобіжних заходів. Мета, підстави і обставини, що враховуються
при обранні запобіжних заходів. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава.
Застосування електронних засобів контролю. Тримання під вартою.
Порядок звернення слідчого, прокурора до слідчого судді, суду про застосування запобіжних
заходів. Затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів та підстави їх застосування.
Обов’язки, які можуть бути покладені на підсудного, обвинуваченого при обранні запобіжного
заходу не пов’язаного з триманням під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою та
продовження строку тримання під вартою. Зміна запобіжного заходу. Порядок звільнення з-під
варти. Припинення запобіжних заходів. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав особи,
яка тримається під вартою чи незаконно позбавленої свободи.
Поняття та види затримання без ухвали слідчого судді, суду. Поняття, підстави та порядок
законного затримання («кожним»). Поняття, підстави та порядок затримання уповноваженою
службовою особою. Момент та строки затримання без ухвали слідчого судді, суду. Повноваження
особи, відповідальної за перебування затриманих. Повідомлення близьких родичів, членів сім’ї та
інших осіб про затримання особи.
Загальні умови досудового розслідування
Поняття, значення і завдання досудового розслідування. Форми досудового розслідування.
Суб’єкти досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Об’єднання і виділення
матеріалів досудового розслідування. Місце проведення досудового розслідування. Строки
досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з
матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення
відомостей досудового розслідування.
Слідчі (розшукові) дії
Поняття, значення та види слідчих (розшукових) дій. Співвідношення слідчих і розшукових дій.
Співвідношення слідчих (розшукових) дій і інших процесуальних дій. Загальні вимоги до
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проведення слідчих (розшукових) дій. Допит. Допит свідка, потерпілого під час досудового
розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа. Протокол пред’явлення для впізнання.
Проведення допиту, впізнання у режимі відео конференції під час досудового розслідування.
Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Обшук. Умови та порядок проведення обшуку
житла чи іншого володіння особи. Огляд місцевості, приміщення, речей чи предметів. Огляд трупа.
Огляд трупа пов’язаний з ексгумацією. Слідчий експеримент. Освідування особи. Підстави
проведення експертизи. Обов’язкове проведення експертизи. Порядок залучення експерта стороною
обвинувачення та стороною захисту. Отримання зразків для експертизи.
Негласні слідчі (розшукові) дії
Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі і негласні розшукові дії.
Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Порядок отримання дозволу на проведення
негласної слідчої (розшукової) дії. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Заходи щодо захисту
інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні. Використання результатів
негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях або передання інформації.
Засади невтручання у приватне спілкування. Втручання у приватне спілкування у ході
кримінального провадження як виняток з цієї засади: загальні положення про втручання у приватне
спілкування; види втручання у приватне спілкування; аудіо-, відеокнтроль особи; накладення арешту
на кореспонденцію та її огляд і виїмка; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж,
електронних інформаційних систем, фіксація та збереження інформації, знятої з цих мереж і систем.
Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно недоступних місць, житла
чи іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням
злочину та його види. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної
групи чи злочинної організації. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій. Негласне отримання зразків, необхідних для проведення дослідження.
Використання конфіденційного співробітництва.
Закінчення досудового розслідування. Судовий розгляд кримінальної справи
Повідомлення про підозру. Поняття, значення та випадки повідомлення про підозру. Зміст,
вручення та зміна повідомлення про підозру.
Зупинення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. Підстави
та порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Відновлення досудового
розслідування. Загальні положення продовження строку досудового розслідування. Порядок
продовження строку досудового розслідування.
Закінчення досудового розслідування. Поняття та форми закінчення досудового розслідування.
Підстави та порядок закриття кримінальної справи з реабілітуючих (виправдувальних),
нереабілітуючих (обвинувальних) та нейтральних (процесуальних) підстав. Підстави та порядок
закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Підстави та порядок закінчення досудового розслідування, складання обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Відкриття
матеріалів досудового розслідування іншій стороні. Форма та зміст обвинувального акта, клопотання
про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру і реєстр матеріалів
досудового розслідування. Передання обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів виховного, медичного характеру до суду і надання стороні захисту його копії та
копії реєстру матеріалів досудового розслідування.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання). Характеристика
особливостей досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання). Клопотання прокурора
про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Особливості спеціального досудового
розслідування.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Поняття та значення
оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Предмет, суб’єкти та
строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора.
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Правові наслідки подання скарги, її розгляд та рішення слідчого судді за результатами розгляду
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування.
Оскарження недотримання розумних строків. Предмет та порядок оскарження ухвал слідчого судді
під час досудового розслідування. Предмет, порядок оскарження та вирішення скарг слідчого на дії
чи бездіяльність прокурора.
Підготовче провадження. Поняття та значення підготовчого провадження. Строки та порядок
проведення підготовчого судового засідання. Рішення, які суд має прийняти в підготовчому
судовому засіданні. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. Закінчення
підготовчого провадження і призначення судового розгляду. Матеріали кримінального провадження
(кримінальна справа) та право учасників судового провадження на ознайомлення з ними.
Судовий розгляд: Загальні положення судового розгляду; межі судового розгляду. Строки і
загальний порядок судового розгляду. Незамінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у
судовому засіданні. Безперервність судового розгляду.
Наслідки
неприбуття
учасників
судового розгляду. Права, обов’язки, присутніх в залі судового засідання. Заходи до порушників
порядку судового засідання. Обрання, скасування, зміна запобіжного заходу в суді. Проведення
експертизи за ухвалою суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та
проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Об’єднання і виділення
матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Проведення
роцесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Визначення меж
судового розгляду. Зміна обвинувачення. Висунення додаткового обвинувачення. Погодження зміни
обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного
обвинувачення.
Судовий розгляд: процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання та процесуальні
дії, що здійснюються до початку судового розгляду. Початок судового розгляду. Роз’яснення
обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та
порядку їх дослідження. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження. Допит
обвинуваченого, свідка потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка
чи потерпілого. Допит експерта в суді. Пред’явлення для впізнання. Дослідження речових доказів,
документів, звуко- і відеозаписів. Консультації і роз’яснення спеціаліста. Огляд на місці. Дії
суду
при встановленні в судовому засідання неосудності обвинуваченого. Закінчення з’ясування обставин
та перевірки їх доказами. Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого. Таємниця наради суддів.
Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.
Судовий розгляд: судові рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і
вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст
ухвали.
Види вироків. Зміст вироку. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення
судового рішення. Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи піклування про неповнолітніх,
непрацездатних і збереження майна обвинуваченого. Виправлення описок і
очевидних
арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз’яснення судового рішення.
Перегляд судового рішення та особливі порядки кримінального провадження
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене провадження щодо
кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Порядок провадження в суді присяжних.
Роз’яснення права на суд присяжних. Права і обов’язки присяжного. Виклик, відбір, приведення до
присяги присяжних, усунення присяжного. Недопустимість незаконного впливу на присяжного.
Порядок наради і голосування в суді присяжних.
Провадження в суді апеляційної інстанції. Поняття та значення провадження в суді
апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок і строки апеляційного оскарження.
Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг.
Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Наслідки подання апеляційної скарги.
Заперечення на апеляційну скаргу, відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної
скарги. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження суду
апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або міни
судового рішення судом апеляційної інстанції. Підстави для призначення нового розгляду в суді
першої інстанції та особливості нового розгляду в суді першої інстанції. Види та зміст судових
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рішень суду апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення становища обвинуваченого. Порядок
перевірки ухвал слідчого судді.
Провадження в суді касаційної інстанції. Суть, поняття, значення та завдання провадження в
суді касаційної інстанції. Предмет та суб’єкти касаційного оскарження. Порядок і строки касаційного
оскарження. Рух касаційної скарги в касаційному суді. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
Види касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції. Недопустимість
погіршення правового становища підсудного, судові рішення суду касаційної інстанції.
Провадження в Верховному Суді України. Суть і завдання провадження в Верховному Суді
України. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України, та суб’єкти права на
звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк і порядок подання заяви
про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Рух справи до перегляду судового
рішення Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками
перегляду справи. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.
Провадження за нововиявленими обставинами. Суть, поняття і завдання провадження за
нововиявленими обставинами. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими
обставинами. Право, строк і порядок звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами. Порядок здійснення перегляду судових рішень за нововиялвленими обставинами та
рішення за наслідками такого розгляду.
Кримінальне провадження на підставі угод. Поняття, суть, завдання та значення
провадження на підставі угод. Види, ініціювання та укладення угод. Зміст угод (про примирення і
про визнання винуватості) та наслідки їх укладення і затвердження. Загальний порядок судового
провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди та наслідки невиконання угоди.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
Поняття,
значення
і
предмет кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок і порядок
кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
Поняття і суть провадження
щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального
провадження. Повідомлення про підозру і особливості порядку притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу щодо окремої категорії осіб.
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Загальні
правила кримінального
провадження щодо неповнолітніх. Особливості предмета доказування у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо
неповнолітніх. Особливості судового провадження щодо неповнолітніх. Особливості досудового
розслідування і судового провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру
до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Поняття, підстави і умови кримінального провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо застосування
примусових заходів медичного характеру. Порядок досудового розслідування в кримінальному
провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок судового
розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного
характеру та рішення, що можуть бути прийняті за його результатами.
Особливості провадження в окремих категоріях справ. Міжнародне співробітництво та
кримінальне провадження зарубіжних країн.
Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
Підстави та особливості порядку кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять
державну таємницю. Особливості провадження експертизи у кримінальному провадженні, яке
містить державну таємницю. Тема 34. Особливості кримінального провадження при розслідуванні
кримінальних правопорушень, вчинених не території дипломатичних представництв, консульських
установ, суден України. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій на території
дипломатичних представництво, консульських установ, суден України, види та порядок здійснення
таких дій. Особливості затримання у кримінальному провадженні на території дипломатичних
представництв, консульських установ, суднах України. Місця проведення досудового розслідування
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кримінальних правопорушень на території дипломатичних представництв, консульських установ,
суден України.
Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови відновлення втрачених
матеріалів кримінально провадження. Суб’єкти звернення до суду із заявою про відновлення
втрачених матеріалів кримінального провадження та підсудність таких заяв. Зміст та рух заяви про
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судовий розгляд та судове рішення
за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
Виконання судових рішень. Суть, завдання та значення стадії виконання судових рішень.
Набрання судовим рішенням законної сили та його наслідки. Звернення судового рішення до
виконання. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Порядок вирішення судом
питань пов’язаних з виконанням вироку.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Поняття, суть і значення
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Засади та види міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження. Законодавство, що регулює міжнародне
співробітництво під час кримінального провадження, його обсяг та зміст. Міжнародна правова
допомога при проведенні процесуальних дій. Запит, доручення, його форма та зміст, розгляд та
наслідки виконання. Порядок виконання запиту (доручення) на території України, оскарження
рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб,
відшкодування шкоди за втрати, пов’язаної з наданням міжнародної правової допомоги на території
України. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Поняття та значення
екстрадиції. Органи та порядок проведення екстрадиції. Межі кримінальної відповідальності виданої
особи. Права особи, видача якої запитується. Запобіжні заходи для забезпечення екстрадиції. Види
екстрадиції. Відмова в екстрадиції. Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття,
порядок і умови. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іноземної
держави. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб:
поняття, підстави, умови та порядок. Розгляд та насідки розгляду судом питання про приведення
вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
Кримінальний процес зарубіжних держав. Загальна характеристика кримінального процесу
континентальної Європи. Кримінальний процес Франції. Кримінальний процес ФРН. Загальна
характеристика кримінального процесу англосаксонської правової системи. Кримінальний процес
Англії. Кримінальний процес США. Загальна характеристика кримінального процес у Російської
Федерації.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Загальна характеристика цивільного права. Поняття цивільного права як галузі, науки,
навчальної дисципліни. Предмет та система цивільного права як галузі права, науки та навчальної
дисципліни. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин, його ознаки. Методи науки
цивільного права. Функції цивільного права як галузі права. Цивільне право та інші юридичні науки.
Значення науки цивільного права в проведенні ринкових реформ.
Загальна характеристика цивільного законодавства. Поняття і система цивільного
законодавства, співвідношення галузі права та галузі законодавства. Структура цивільного
законодавства. Дія цивільного законодавства за часом, у просторі та за колом осіб: зворотня сила
закону. Прогалини в праві; аналогія права і аналогія закону як спосіб усунення прогалин в праві.
Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Необхідність вивчення
зарубіжного цивільного права. Предмет, метод та система цивільного та торгівельного права
зарубіжних країн. Дуалістична система приватного права (майнові та особисті немайнові відносини у
багатьох західних країнах урегульовані двома галузями права – цивільного та торгівельного). Поділ
права та публічне і приватне – є основоположним у західних країнах. Предмет регулювання
публічного і приватного права. Джерела цивільного і торгівельного права зарубіжних країн (закони,
підзаконні акти, судова практика, звичаї). Найважливіші світові кодифікації цивільного права –
Французький цивільний кодекс і Німецьке цивільне укладення (їх характеристика). Основний зміст
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судової практики або прецедентного права Англії, США. Типові контракти у торгівельному обігу
західних країн.
Поняття і особливості цивільних правовідносин. Поняття і особливості цивільних
правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин (суб’єкти, об’єктів, суб’єктивне цивільне
право і суб’єктивний цивільний обов’язок). Цивільні правоздатність і дієздатність. Класифікація
об’єктів цивільно-правових відносин: речі, дії, результати духовної та інтелектуальної творчості,
особисті немайнові блага (честь, гідність, ім’я)
Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.
Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи: виникнення, зміст і припинення,
випадки обмеження. Визнання фізичної особи недієздатною. Співвідношення між правоздатністю і
суб’єктивними (наявними) цивільними правами (як між можливістю і дійсністю). Дієздатність:
повна, часткова, мінімальна, обмежена, повна недієздатність. Опіка і піклування.
Порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутнім та оголошення його
померлим. Встановлення факту смерті. Правові наслідки повернення фізичної особи, оголошеного
померлим. Ім’я і місце проживання фізичної особи (їх правове значення). Акти цивільного стану: які
впливають на правове становище фізичної особи (акти про народження і смерть, вступ до шлюбу,
розірвання шлюбу, усиновлення і встановлення батьківства) і які індивідуалізують фізичної особи
шляхом присвоєння прізвища, імені та по батькові.
Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.
Поняття та ознаки юридичної особи, істотні ознаки юридичної особи: а) організаційна єдність;
б) наявність відокремленого майна; в) виступ у цивільному обороті від свого імені; г) здатність нести
самостійну майнову відповідальність; д) здатність бути позивачем або відповідачем у суді, або
арбітражному чи третейському суді. Правоздатність і дієздатність юридичної особи; момент їх
виникнення. Спеціальна правоздатність юридичної особи і її відміна від загальної (у фізичної особи).
Право на найменування, виробничу марку, знаки для товарів, послуг, право на честь, гідність і ділову
репутацію – складові цивільної правоздатності юридичної особи. Порядок виникнення і припинення
юридичних осіб. Способи виникнення: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний.
Форми припинення юридичних осіб: реорганізація і ліквідація. Форми реорганізації (злиття,
приєднання, поділ, виділ або перетворення). Санація (оздоровлення фінансового стану). Види
юридичних осіб: акціонерні товариства (відкриті і закриті); товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю: повне товариство; командитне
товариство; асоціації; корпорації; релігійні організації; політичні партії; різноманітні фонди
(наприклад: Український Фонд культури; Український національний фонд допомоги інвалідам
Чорнобилю, тощо). Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин.
Універсальний характери право-дієздатності держави. Держава як носій політичної влади.
Участь держави у цивільних правовідносинах через систему своїх органів. Держава як єдиний
власник загальнодержавного майна, діє в особі спеціальних органів по управлінню держмайном
(Фонд держмайна). Держава як суб’єкт у зовнішньоторговельних відносинах, у відносинах в особі
фінансових органів (відносно майна без господарського, конфіскованого, виморочного, знахідок та
інше). Адміністративно-територіальні одиниці України як суб’єкти цивільного права.
Об'єкти цивільних правовідносин.
Поняття і види об’єктів цивільних прав. Правовідносини як відносини між суб’єктами з
приводу того чи іншого об’єкта. Види об’єктів речі, включаючи гроші та цінні папери, майнові
права, дії (роботи) та послуги, результати творчої діяльності, службова та комерційна таємниця,
особисті немайнові блага, інші матеріальні та нематеріальні блага. Класифікація речей. Майно. Речі:
засоби виробництва і предмети споживання; речі, вилучені з цивільного обороту, обмежені в обороті
і не вилучені з цивільного обороту; речі індивідуально визначені і родові; споживні і непоживні;
плоди і доходи; гроші та валютні цінності. Майно – як певна річ або сукупність речей у тому числі
гроші та інші цінні папери. Майно – як комплекс речей (будівельні споруди, устаткування, інвентар,
сировина, права вимоги, борги та інше). Види цінних паперів: облігації внутрішніх республіканських
і місцевих позик, акції, облігації підприємств, казначейські зобов’язання республіки, ощадні
сертифікати, векселі, приватизаційні папери, коносамент, компенсаційний сертифікат. Особисті
немайнові права як об'єкти цивільних правовідносин.
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Види особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими, їх специфіка (відсутність
економічного змісту грошової оцінки). Поділ особистих прав фізичних осіб на категорії:
1) права, які індивідуалізують громадянина (ім’я, честь, гідність);
2) права, що забезпечують особисту свободу громадян (недоторканість особистості, житла,
право на обрання роду занять і місця проживання, таємницю листування та інше);
3) права, що виникають в результаті творчої діяльності особи;
4) права у зв’язку з вступом до сімейних правовідносин. Абсолютні і відності особисті
немайнові права.
Поняття захисту особистих немайнових прав. Способи захисту порушених особистих
немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації. Зміст цивільно-правового захисту честі,
гідності та ділової репутації. Правомочні суб’єкти даних правовідносин (громадяни і юридичні
особи). Обов’язок та права позивача і відповідача при розгляді цивільної справи про спростування
поширених відомостей, що не відповідають дійсноті. Порядок спростування публікацій у пресі.
Підстави виникнення цивільних правовідносин, правочини.
Юридичні факти та їх класифікація: правочини, адміністративні акти, винаходи,
раціоналізаторські пропозиції, твори науки, літератури, мистецтва, заподіяння шкоди іншій особі,
події, інші дії, які не передбачені цивільним законодавством, але такі, що в силу загальних начал і
змісту цивільного законодавства породжують цивільні правовідносини.
Поняття та види правочинів: одно-дво-багатосторонні правочини: концесуальні і реальні:
платні і безплатні.
Умови дійсності правочинів: про форму правочину, про зміст правочину, про відповідність
(єдність) волі і волевиявлення про сторони (їх дієздатність).
Правочини мнимі і удавані, нікчемні і заперечні.
Умовні правочини, які поділяються на відкладальні та скасувальні.
Строки в цивільному праві. Позовна давність.
Поняття і значення строків (термінів) у цивільному праві. Види строків (термінів): за
джерелами встановлення поділяються на такі, що визначаються: 1) законом, 2) адміністративним
актом; 3) угодою (договором); 4) рішенням суду. Строки гарантійні, претензійні, оперативного
захисту, позовної давності, процесуальні. Зупинка перебігу і перерва строку позовної давності.
Представництво і довіреність.
Види довіреності. Форма і строк дії. (Законне) і добровільне або договірне). Повноваження
представника. Довіреність. Види довіреності. Форма і строк дії. Передоручення. Умови і порядок:
оформлення передоручення. Припинення довіреності. Наслідки здійснення юридичних дій (угод)
особою без повноважень або з перевищенням повноважень.
Здійснення та захист цивільних прав.
Здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків. Способи здійснення
суб’єктивного права. Встановлення межі здійснення суб’єктивних цивільних прав (ст. 5 ч. 2 ЦК
України). Суб’єктивне цивільне право – міра можливої поведінки уповноваженої особи.― Принцип
належного виконання обов’язку. Місце і строк виконання. Виконання обов’язку достроково і
частинами. Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка (штраф, пеня), застава, порука,
завдаток, гарантія. Неустойка договірна і законна, виключна, залікова, альтернативна, штрафна.
Способи захисту суб’єктивних прав.
Відповідальність у цивільному праві
Поняття і значення цивільно-правової відповідальності. Форми відповідальності (покладання
додаткових обов’язків, відшкодування збитків, втрата завдатку або повернення його у подвійному
розмірі другою стороною та інші). Види цивільно-правової відповідальності (договірна і
позадоговірна). Солідарна і субсолідарна, повна, обмежена і підвищена відповідальність (при
користуванні бібліотечним фондом). Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності:
протиправність поведінки, шкідливий результат, причинний зв’язок, вина особи. Форми вини
(умисел, необережність). Змішана вина. Підстави звільнення від відповідальності.
Поняття спадкування.
Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Права та обов’язки, які не входять
до складу спадщини. Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Право на
спадкування. Усунення від права на спадкування. Спадкування частки у праві спільної сумісної
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власності. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.
Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана
спадкодавцем. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та
поховання спадкодавця. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового
відшкодування).
Спадкування за законом.
Підстави спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості
одержання права на спадкування. Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за
законом. Четверта черга спадкоємців за законом. П’ята черга спадкоємців за законом. Спадкування
за правом представлення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.
Спадкування за заповітом.
Поняття заповіту. Право на заповіт. Право заповідача на призначення спадкоємців. Право заповідача
на визначення обсягу спадщини, що має успадковуватися за заповітом. Право заповідача на
заповідальний відказ. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов’язків. Право на
обов’язкову частку у спадщині. Підпризначення спадкоємців. Встановлення сервітуту у заповіті.
Загальні вимоги до форми заповіту. Посвідчення заповіту. Секретний заповіт. Таємниця заповіту.
Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту.
Прийняття спадщини, оформлення спадкових прав.
Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Строки для прийняття
спадщини. Прийняття заповідального відказу. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові
наслідки відмови від спадщини. Відумерлість спадщини. Поділ спадщини між спадкоємцями.
Охорона спадкового майна. Управління спадщиною. Право заповідача на призначення виконавця
заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця
заповіту нотаріусом. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту. Право виконавця заповіту
на відмову від здійснення своїх повноважень. Повноваження виконавця заповіту. Право виконавця
заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Контроль за виконанням заповіту. Право на
оскарження дій виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Обов’язок
спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно. Строк видачі
свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до
свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.
Загальні засади права власності.
Власність як економічна категорія. Поняття власності і права власності. Поняття права
власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Формування інституту права власності в період
ринкових реформ в Україні. Абсолютний характер права власності. Зміст права власності. Форми
власності: державна, колективна, приватна. Способи набуття і припинення права власності (похідні,
первісні, виробництво, специфікація, плоди і доходи). Момент виникнення права власності у
набувача по договору. Правовстановлюючі документи власника майна.
Право приватної власності фізичної особи.
Поняття права приватної власності фізичної особи. Об’єкти права приватної власності фізичної
особи. Спеціальний порядок набуття права власності фізичних осіб на окремі види майна. Умови,
підстави виникнення і припинення права приватної власності фізичної особи (підстави універсальні
(загальні) і спеціальні, первісні і похідні).
Право приватної власності юридичних осіб.
Суб’єкти відносин власності юридичних осіб (недержавні юридичні особи). Власність
кооперативів як юридичних осіб – власність приватна. Члени кооперативу – суб’єкти права на
майновий пай. Право власності господарських товариств акціонерні товариства, товариства з
обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства,
командитні. Право власності господарських об’єднань. (Суб’єкти права власності господарських
об’єднань. Об’єкти права власності об’єднання і відповідальність по зобов’язанням). Власність
громадських організацій. Джерела утворення власності. Невиробнича діяльність для задоволення
соціальних потреб. Суб’єкт і об’єкт права власності громадських організацій.
Право державної і право комунальної власності.
Суб’єкт і об’єкти права державної власності. Суб’єкти і об’єкт права комунальної власності.
Підстави виникнення права державної та комунальної власності. Зміст і здійснення права державної і
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комунальної власності. Право повного господарського відання і право оперативного управління як
основні форми здійснення права державної та комунальної власності.
Право спільної власності.
Поняття права спільної власності. Підстави (способи) виникнення права спільної власності.
Право спільної часткової власності. Право спільної сумісної власності на майно внаслідок спільної
праці громадян. Спільна сумісна власність подружжя і членів сім’ї, підстави її виникнення.
Особливості деяких різновидів права спільної власності: на житловий будинок (квартиру),
селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства за участю організацій (юридичних
осіб); спільної власності територіальних громад.
Права на чуже майно.
Поняття речових прав на чуже майно. Види речових прав на чуже майно та їх характеристика.
Підстави виникнення речових прав на чуже майно. Об’єкти речових прав, їх види. Суб’єкти речових
прав та їх види. Підстави та порядок припинення речових прав на чуже майно. Захист речових прав
на чуже майно. Поняття права володіння чужим майном. Підстави виникнення права володіння.
Підстави припинення права володіння. Підстави встановлення сервітуту. Зміст сервітуту. Підстави
припинення сервітуту.
Захист права власності
Основні цивільно-правові засоби захисту права власності (ст. 6 ЦКУ). (Визнання прав;
відновлення становища, яке існувало до порушення права; компенсація моральної шкоди; стягнення
збитків, неустойки та інші). Основні речово-правові засоби (віндикаційний позов, негаторний позов).
Допоміжні речово-правові засоби (позови, про визнання права власностіі; про виключення майна з
опису; про захист прав співвласника у разі виділу, поділу та продажу спільного майна). Спеціальні
засоби захисту (позови про визнання угоди недійсною способи захисту права власності померлим та
осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошеними померлими; способи захисту прав власника від
неправомірного чи правомірного втручання державних органів. Віндикаційний позов. Його
характерні особливості. Сторони віндикаційного позову. Предмет і підстави віндикаційного позову.
Характерні особливості відповідача (володільця майна) по віндикаційному позову. Незаторний
позов. Мета і речово-правовий характер негаторного позову. Предмет негаторного позову. Позов про
виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). Особи позивачів щодо позову про
виключення майна з опису. Інші засоби захисту права власності: а) захист права власності осіб,
визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими; б) засоби захисту прав власників, які
порушують права власників, в) захист права власності за позовом про визнання угод недійсними; г)
зобов’язально-правові засоби захисту права власності (при невиконанні цивільно-правових
зобов’язань).
Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Значення творчої інтелектуальної
діяльності. Поняття творчості та її основні види (духовна і науково-технічна). Об’єкти
інтелектуальної власності (результати творчої діяльності). Два самостійні правові інститути, що
склалися в цивільному праві – авторське право і право промислової власності (патентне право). ЦК
України результати інтелектуальної діяльності поділяє на три групи: право художньо-літературної
власності, право промислової власності, засоби індивідуалізації цивільного обороту, товарів і послуг.
Суб’єкти авторських відносин з творчою діяльністю. Суб’єкти авторських відносин і відносин
промислової власності (прав і обов’язків). Істотні відмінності цивільно-правової охорони духової і
науково-технічної творчості – є різні строки дії авторського і патентного права.
Поняття авторського права.
Поняття та джерела авторського права, його завдання. Об’єкти авторського права – лише твори,
що мають певні ознаки: творчий характер і виражені в об’єктивній формі. Суб’єкти авторських
відносин. Поняття ―автор твору‖ і ―суб’єкт авторського права‖ – їх зміст і значення. Авторське право
первісне і похідне. Види співавторства: роздільне і нероздільне співавторство. Суб’єкт похідного
авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі: право на недоторканість твору,
на його обнародування, на публічне виконання: право на переклади творів, на розповсюдження
шляхом продажу, на авторську винагороду та інше. Поняття суміжних прав (права виконавців на
результати творчої діяльності). Суб’єкти суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Суб’єктивні
суміжні права (Р – знак охорони суміжних прав). Строк охорони суміжних прав (особистих
(немайнових) і майнових). Способи цивільно-правового захисту.
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Поняття патентного права.
Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Поняття промислової власності
(результати науково-технічної діяльності). Об’єкти правової охорони. Суб’єкти права на винаходи,
корисні моделі та промислові зразки. Особисті немайнові права і майнові права суб’єктів права на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Обов’язки, що накладаються патентом. Право на
раціоналізаторську пропозицію. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. Права автора
рацпропозиції (одержання винагороди). Право на селекційні досягнення. Суб’єкти правовідносин у
процесі створення і використання сорту рослин. Об’єкт правової охорони – особисті немайнові права
автору сорту, власника патенту або ліцензії. Права та обов’язки автора сорту – власника патенту
(особисті немайнові та майнові). Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва. Право на
науково-технічну інформацію. Значення, види та зміст науково-технічної інформації в умовах
ринкової економіки України. Національна система науково-технічної інформації та її завдання.
Інформаційна продукція – об’єкт товарних відносин, які регулюються чинним законодавством.
Умови надання науково-технічної інформаційної продукції (на комерційній або безплатній основі).
Відповідальність за порушення законодавства про науково-технічну інформацію.
Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
Право на фірмове найменування (фірму), його призначення для індивідуалізації підприємства,
організації, відокремлення її підприємницької чи будь-якої діяльності. Право на знаки для товарів і
послуг. Значення знаків для товарів і послуг. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Основні
функції знаків для товарів і послуг. Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг. Порядок одержання
та чинність свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг (в адміністративному,
змішаному або судовому порядку). Охорона товарного знака необмежена С продовження строку
реєстрації на 10 років хоч і до 100 років). Право на найменування місця проходження товару – новий
цивільно-правовий інститут, який тільки складається. (Природні та інші фактори географічного
району також можуть зумовлювати певні якісні показники вироблюваного товару).
Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин.
Поняття та склад зобов’язання. Суб’єкти зобов’язання. Об’єкти зобов’язання (поведінка
зобов’язаної особи, дії осіб, тобто юридичні об’єкти і об’єкти матеріальні). Зміст зобов’язання.
Підстави виникнення зобов’язань: угоди, адміністративні акти, заподіяння шкоди іншій особі,
створення творів науки, літератури та інші. Система цивільних зобов’язань (договірні і недоговірні).
Цивільно-правовий договір.
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Система цивільно-правових
договорів: концесуальні, реальні, оплатні та безоплатні, абстрактні, казуальні, односторонні,
двосторонні, попередні і основні, укладення яких передбачено попередніми договорами. Зміст і
тлумачення договору, істотні і звичайні умови договору. Типові або зразкові договори. Публічний
договір. Укладення, зміна та розірвання договору. Дві стадії погодження умов договору – оферти і
акцепт. Укладення договорів на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом.
Продовження (пролонгація) договору на новий строк. Особливості змісту та порядку укладення
окремих видів договорів.
Виконання зобов'язання. Припинення зобов’язання.
Поняття та принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти виконання зобов’язань: заміна осіб у
зобов’язанні, переведення боргу. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язань. Виконання
часткового та солідарного зобов’язання. Поняття та способи припинення зобов’язань. Окремі
способи припинення зобов’язань, виконання зобов’язань. Зарахування. Угода сторін, як спосіб
припинення зобов’язань, новація. Віступне. Прощення боргу (односторонній акт кредитора).
Випадки і підстави одностороннього припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання внаслідок:
неможливості виконання, внаслідок збігу боржника і кредитора та внаслідок смерті громадянина або
ліквідації юридичної особи.
Способи забезпечення виконання зобов'язань.
Поняття способів забезпечення виконання зобов’язань. Значення належного виконання
зобов’язань. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка, види неустойок
залікова, штрафна, виключна, альтернативна. Завдаток, аванс. Порука, функції і відповідальність
поручителя. Гарантія, суб’єктивний склад учасників гарантії: субсидіарний характер
відповідальності гаранта. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань; предмет застваи.
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Види застави: 1) іпотека (застава землі, нерухомого майна, які залишаються у заставодавця). 2)
товари в обороті або у переробці; 3) цінні папери; 4) майнові права; 5) заклад.
Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язань.
Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової
відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності (договірна і позадоговірна). Часткове
зобов’язання. Солідарні зобов’язання. Сусбидіарна (додаткова) відповідальність. Умови (підстави)
цивільно-правової відповідальності (протиправна поведінка, шкідливий результат такої поведінки,
причинний зв’язок меж протиправною поведінкою і шкодою, вина особи, яка заподіяла шкоду.
Форми вини. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності).
Загальна характеристика договору купівлі-продажу.
Поняття та ознаки договору купівлі-продажу. Елементи договору купівлі-продажу. Істотні
умови договору купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу. Строки в договорі купівліпродажу. Окремі види договорів купівлі-продажу.
Характеристика окремих видів договору купівлі-продажу.
Поняття та ознаки договору поставки . Елементи договору поставки. Істотні умови договору
поставки. Зміст договору поставки. Строки в договорі поставки. Окремі види договорів поставки.
Характеристика договорів дарування, ренти та довічного утримання.
Договір дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування. Договір
дарування з умовою передати дарунок у майбутньому. Пожертва та права пожертвувача. Поняття
договору ренти. Поняття договору довічного утримання (догляду). Форма договору довічного
утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки
розірвання договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки смерті набувача. Правові
наслідки припинення юридичної особи-набувача.
Загальна характеристика договору найму (оренди).
Поняття та ознаки договору найму (оренди) . Елементи договору найму (оренди). Істотні
умови договору найму (оренди). Зміст договору найму (оренди).Строки в договорі найму (оренди).
Окремі види договорів найму (оренди).
Характеристика окремих видів договору найму (оренди)
Договір прокату. Право наймача на відмову від договору прокату. Найм (оренда) земельної
ділянки. Правове регулювання найму земельної ділянки. Найм (оренда) будівлі або іншої капітальної
споруди. Найм (оренда) транспортного засобу. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем,
що його обслуговує. Договір лізингу. Правове регулювання лізингу. Види лізингу. Договір найму
житла. Форма договору найму житла. Предмет договору найму житла. Сторони у договорі найму
житла. Договір піднайму житла. Заміна наймача у договорі найму житла. Розірвання договору найму
житла.
Позичка.
Договір позички. Право позичкодавця на відчуження речі. Обов’язки користувача. Розірвання
договору позички. Припинення договору позички. Правові наслідки неповернення речі після
закінчення строку користування нею.
Загальна характеристика договору підряду.
Поняття та ознаки договору підряду . Елементи договору підряду. Істотні умови договору
підряду. Зміст договору підряду .Строки в договорі. підряду Окремі види договорів підряду.
Поняття та правила договору підряду на капітальне будівництво .
Характеристика окремих видів договору підряду.
Договір побутового підряду. Будівельний підряд. Підряд на проектні та пошукові роботи.
Договір підряду на проведення проектних і пошукових робіт. Підряд на виконання науководослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Договір на виконання науководослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Відповідальність виконавця за
порушення договору.
Загальна характеристика договорів про надання послуг.
Договір про надання послуг. Виконання договору про надання послуг. Плата за договором про
надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання
послуг. Строк договору про надання послуг. Відповідальність виконавця за порушення договору про
надання послуг. Розірвання договору про надання послуг.
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Загальна характеристика договору перевезення.
Поняття та ознаки договору перевезення . Елементи договору перевезення. Істотні умови
договору перевезення. Зміст договору перевезення. Строки в договорі перевезення. Окремі види
договорів перевезення .
Загальна характеристика договору зберігання.
Поняття та ознаки договору зберігання . Елементи договору зберігання . Істотні умови
договору зберігання. Зміст договору зберігання. Строки в договорі зберігання. Окремі
види
договорів зберігання.
Загальна характеристика договору страхування.
Поняття та ознаки договору страхування . Елементи договору страхування . Істотні умови
договору страхування. Зміст договору страхування. Строки в договорі страхування. Окремі види
договорів страхування.
Договори доручення та комісії.
Договір доручення. Договір комісії. Субкомісія. Звіт комісіонера. Прийняття комітентом
виконання за договором комісії. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у
зв’язку з виконанням договору комісії. Право комітента на відмову від договору комісії. Особливості
окремих видів комісії.
Договір управління майном
Договір управління майном. Предмет договору управління майном. Форма договору управління
майном. Установник управління. Управитель. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в
управління. Істотні умови договору управління майном. Строк договору управління майном. Права
та обов’язки управителя. Здійснення управління майном. Передання в управління майна, що є
предметом договору застави. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою
кредитора установника управління. Передання права управління майном іншій особі. Право
управителя на плату. Відповідальність управителя. Припинення договору управління майном.
Загальна характеристика договору позики та кредитного договору.
Поняття та ознаки договору позики та кредитного договору . Елементи договору позики та
кредитного договору. Істотні умови договору позики та кредитного договору. Зміст договору позики
та кредитного договору. Строки в договорі позики та кредитного договору. Окремі види договорів
позики та кредитного договору.
Договір банк. вкладу та банк. рахунку, факторинг.
Банківський вклад. Депозит. Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів. Проценти
на банківський вклад. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Ощадна книжка.
Ощадний (депозитний) сертифікат. Договір банківського рахунка. Поняття договору факторингу.
Предмет договору факторингу. Сторони у договорі факторингу.
Загальні положення про розрахунки
Розрахунки. Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням
платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Види акредитивів. Розрахунки за інкасовими
дорученнями. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із
застосуванням розрахункових чеків. Загальні положення про розрахунки із застосуванням
розрахункових чеків.
Розпорядження майн. правами інтелект. власності
Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія
на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Типовий ліцензійний
договір. Строк ліцензійного договору. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта
права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності.
Комерційна концесія
Договір комерційної концесії. Предмет договору комерційної концесії. Сторони в договорі
комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії. Припинення договору комерційної концесії.
Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін. Наслідки зміни торговельної
марки чи іншого позначення правоволодільця. Наслідки припинення права, користування яким
надано за договором комерційної концесії. Публічна концесія.
Договори про спільну діяльність
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Загальні положення про спільну діяльність. Договір про спільну діяльність. Форма та умови
договору про спільну діяльність. Просте товариство. Договір простого товариства. Відповідальність
учасників за спільними зобов’язаннями. Розподіл прибутку. Виділ частки учасника на вимогу його
кредитора. Припинення договору простого товариства. Відповідальність учасника, щодо якого
договір простого товариства припинений.
: Загальна характеристика позадоговірних зобов’язань
Поняття та види недоговірних зобов’язань. Публічна обіцянка винагороди. Публічна обіцянка
винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають
внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з
рятуванням майна іншої особи. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
Повернення в натурі безпідставно набутого майна. Відшкодування доходів від безпідставно набутого
майна і витрат на його утримання.
Загальні положення деліктних зобов’язань.
Відшкодування шкоди (деліктна відповідальність). Поняття та особливості деліктної
відповідальності. Елементи складу цивільного правопорушення, протиправна поведінка, шкода,
причинний зв’язок, вина. Протиправне порушення (делікт), протиправна дія, бездіяльність, шкода
майнова, немайнова (моральна). Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної
особи, яка завдала шкоди. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну
відповідальність. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. Право зворотної вимоги
до винної особи.
Характеристика окремих видів деліктних зобов’язань
Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої
неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею
повної цивільної дієздатності. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми,
неповнолітніми особами. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав.
Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою. Відшкодування шкоди, завданої
фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Відшкодування шкоди, завданої фізичною
особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Відшкодування
шкоди, завданої правомірними діями. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею
права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права
власності на певне майно. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою
особою. Відповідальність за шкоду, завдану органами влади та їх посадовими особами.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання,
попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування майнової шкоди фізичній
особі, яка потерпіла від злочину. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, завдану
їхнім працівником чи іншою особою. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної
небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди. Відповідальність за шкоду, завдану ушкодженням
здоров’я або смертю потерпілого. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг).
Особливості відшкодування моральної шкоди
Підстави для компенсації моральної шкоди. Розмір компенсації за моральну шкоду.
Особливості відшкодування моральної шкоди в окремих випадках. Особливості визначення розміру
моральної шкоди та інші способи відновлення порушених немайнових прав.
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Поняття цивільного процесу
Сутність цивільного процесу та його мета. Цивільний процес та цивільно-процесуальне право.
Джерела цивільного процесуального права. Цивільний процесуальний кодекс України та інші
нормативно-правові акти. Судова практика. Цивільні процесуальні норми. Їх структура. Дія в часі і
просторі. Процесуальна форма та її значення. Процесуальні гарантії. Види цивільного судочинства.
Стадії цивільного процесу. Наука цивільного процесу та її місце в системі інших юридичних наук.
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Принципи цивільного процесуального права України
Поняття принципів та їх значення. Система принципів та їх класифікація. Класифікація
принципів залежно від нормативного закріплення (конституційні та закріплені законодавством про
судочинство); залежно від місця в системі права ( загально-правові, міжгалузеві, спеціальні); залежно
від предмета регулювання (організаційні
та функціональні). Система принципів цивільного
процесу іноземних держав.
Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних
процесуальних правовідносин: норми права, правосуб'єктність, юридичні факти. Юридичні факти як
підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Об'єкт цивільних процесуальних
правовідносин. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація. Суб’єкти, які
ведуть процес. Суб’єкти, які захищають власні інтереси. Суб’єкти, які захищають інтереси інших
осіб. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Сторони як суб’єкти процесуальних відносин
Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки. Процесуальна
співучасть. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права й обов'язки співучасників.
Належність сторін до справи. Поняття належних і неналежних сторін. Умови і процесуальний
порядок зміни неналежної сторони. Правові наслідки зміни неналежної сторони. Процесуальне
правонаступництво. Поняття і підстави правонаступництва. Порядок вступу в процес у справі
правонаступника та його правове становище. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав.
Треті особи як суб’єкти процесуальних відносин
Поняття і види третіх осіб, їх права та обов’язки.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. . Підстави і процесуальний порядок вступу їх у
процес, Процесуальні права й обов'язки. Відмінність від співучасників. Треті особи, які не заявляють
самостійних вимог. Підстави і процесуальний порядок притягнення (вступу) їх у процес. Процесуальні права й обов'язки. Відмінність від третіх осіб з самостійними вимогами і від співучасників.
Особливості участі третіх осіб у справах про поновлення на роботі. Участь третіх осіб в цивільному
процесі іноземних держав.
Органи прокуратури як суб’єкти процесуальних відносин
Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. Підстави, процесуальні форми і види
участі прокурора в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. Участь
прокурора а цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. Участь прокурора в провадженні по
оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних
держав.
Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
громадян, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб
Мета, підстави і процесуальні форми участі участь у процесі органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та громадян, яким надано законом право захищати права і свободи інших
осіб. Їх цивільна процесуальна правосуб'єктність. Участь органів державної влади, органів місцевого
самоврядування в цивільному процесі. Участь профспілок у цивільному процесі. Участь у
цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав
інших осіб. Участь органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій і
громадян з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб у цивільному
процесі іноземних держав.
Представництво в цивільному процесі
Поняття та значення процесуального представництва. Види процесуального представництва.
Умови, необхідні для здійснення особою представництва в цивільному процесі: правоздатність,
дієздатність, відсутність заборони закону, належне оформлення повноваження. Умови, що
виключають можливість представництва. Права та обов’язки представника. Процесуально-правове
становище представника при провадженні цивільних справ у суді першої інстанції. Процесуальноправове становище представника в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових
рішень та зверненні їх до виконання. Представництво в цивільному процесі іноземних держав.
Цивільні процесуальні строки, процесуальні витрати та засоби примусу
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Поняття і значення процесуальних строків. Види процесуальних строків: встановлені законом і
призначені судом; точно і відносно визначені; за тривалістю (в днях, місяцях, роках). Строки
розгляду цивільних справ. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних
строків. Поняття та види витрат та їх значення. Судовий збір. Витрати, пов'язані з розглядом справи
в суді. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі.
Підвідомчість цивільних справ
Поняття і види підвідомчості. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду.
Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин. Підвідомчість спорів, що
виникають з житлових правовідносин. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних
прав. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг. Підвідомчість спорів, що
виникають з шлюбно-сімейних правовідносин. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових
правовідносин. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин. Підвідомчість
спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин.
Підсудність цивільних справ
Поняття підсудності. Види підсудності: родова і територіальна. Види територіальної
підсудності: загальна (за місцем перебування відповідача), альтернативна (за вибором позивача),
договірна, виключна, по зв'язку справ. Правила визначення підсудності. Зміна підсудності. Наслідки
порушення правил про підсудність. Порядок передачі справи з одного суду до іншого. Правові
наслідки порушення правил підсудності.
Судові докази і доказування
Характеристика окремих видів доказів. Пояснення сторін і третіх осіб. Показання свідків.
Процесуальний порядок допиту свідків, їх права та обов'язки. Письмові докази, їх види, порядок
витребування. Речові докази. Порядок їх подання і зберігання. Огляд на місці. Експертиза в
цивільному процесі. Підстави для її проведення. Порядок проведення. Висновки експерта.
Процесуальні права й обов'язки експерта. Забезпечення доказів. Судові доручення. Докази і
доказування в цивільному процесі іноземних держав. Процес доказування. Мета та завдання
доказування. Предмет та межі доказування. Визначення предмета доказування за конкретними
цивільними справами. Розподіл між сторонами обов'язку щодо доказування. Роль суду у збиранні
доказів. Факти, що не потребують доказування та преюдиції. Поняття і види доказів. Фактичні дані
та засоби доказування. Доказові факти. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів.
Класифікація доказів: прямі та непрямі; первинні та похідні; усні та письмові; особисті та речові.
Позов та право на позов
Поняття і сутність позовного провадження. Поняття та юридична природа позову. Елементи та
види позовів. Право на позов і право на подання позову. Позовна заява як процесуальна форма
виразу позову, її зміст і форма. Об'єднання в позовній заяві кількох вимог, пов'язаних між собою.
Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Процесуальний порядок подання позивної заяви.
Наслідки його недотримання. Прийняття позовної заяви. Підстави для відмови у прийнятті. Захист
інтересів відповідача. Заперечення проти позову: матеріально-правові та процесуальні. Зустрічний
позов, порядок його подання. Об'єднання і роз'єднання позовів. Процесуальні засоби, що
забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову. Зміни в позовному спорі.
Забезпечення позову. Підстави, порядок, зміна і скасування забезпечення позову. Відповідальність за
порушення заходів щодо забезпечення позову. Право відповідача на стягнення з позивача збитків,
завданих йому забезпеченням позову. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах
іноземних держав.
Провадження у справі до судового розгляду
Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу, її мета та завдання.
Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Процесуальні дії судді у
ході підготовки справи. Судові виклики і повідомлення. Призначення справи до судового розгляду.
Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі. Попереднє судове засідання.
Судовий розгляд цивільних справ.
Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Поняття судового засідання. Види судового
розгляду цивільних справ. Етапи судового розгляду справи та їх зміст: підготовка, розгляд справи по
суті, судові дебати, постановлення та проголошення судового рішення. Ускладнення в процесі
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судового розгляду цивільних справ. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі.
Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Фіксування цивільного процесу та
протоколи. Право ознайомлення з протоколом і подання зауважень на протокол. Розгляд цивільних
справ в судах іноземних держав.
Рішення суду першої інстанції
Поняття і види судових постанов. Суть і значення судового рішення. Вимоги, яким має
відповідати судове рішення. Умови прав осудності рішень. Зміст судового рішення. Негайне
виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання. Усунення
недоліків судового рішення судом, який його виніс: виправлення описок і явних арифметичних
помилок, винесення додаткового рішення, роз'яснення рішення. Набрання рішенням законної сили.
Поняття законної сили, значення і правові наслідки законної сили судових рішень. Ухвали суду
першої інстанції, поняття, зміст, види. Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст і
значення. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав.
Особливості заочного розгляду справи
Поняття заочного розгляду. Умови заочного розгляду. Заочне рішення. Порядок перегляду
заочного рішення.
Наказне провадження
Суть і значення наказного провадження. Процесуальні засоби і порядок порушення процесу у
справах. Особи, які беруть участь у справах наказного провадження. Процесуальний порядок
розгляду справ наказного провадження. Судовий наказ. Скасування та оскарження рішень суду у
справах наказного провадження.
Окреме провадження
Суть і значення окремого провадження. Процесуальні засоби і порядок порушення процесу у
справах. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Процесуальний порядок
розгляду справ окремого провадження.
Апеляційне провадження.
Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції.
Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний
порядок його реалізації. Зміст апеляції.
Процесуальний порядок і строки розгляду справ в апеляційній інстанції. Підготовка і розгляд
справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для
скасування рішення, зміни і прийняття нового рішення. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал
суду першої інстанції. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції.
Касаційне провадження
Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої та апеляційної
інстанцій. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його
реалізації. Зміст касаційної скарги (подання). Процесуальний порядок і строки розгляду справ у
касаційній інстанції. Передача справи на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до
розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду
касаційної інстанції, його рішення та ухвали.
Перегляд судових рішень Верховним судом України. Перегляд рішень, ухвал суду, що
набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Підстави для подання заяв про перегляд судових рішень Верховним судом України. Порядок
розгляду справ Верховним Судом України. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що
набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду рішень і ухвал
суду в зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок перегляду справи у зв'язку з
нововиявленими обставинами.
Виконавче провадження
Поняття і значення стадії судового виконання рішень. Органи примусового виконання. Особи,
які беруть участь у справі в стадії судового виконання, їхні процесуальні права й обов'язки. Рішення,
які звертаються до примусового виконання. Підстави виконання. Виконавчі документи. Загальні
правила виконання судових рішень. Процесуальні строки пред'явлення виконавчих документів до
примусового виконання. Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання.
Розподіл стягнутих сум між стягувачами. Контроль і перевірка судового виконання. Поворот
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виконання. Повноваження суду, пов'язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню
його рішень.
Цивільне судочинство України з іноземним елементом.
Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом. Позови на іноземні
держави. Правове становище іноземців у цивільному процесі України. Цивільні процесуальні права
іноземних громадян, підприємств, організацій та осіб без громадянства. Підсудність справ з
іноземним елементом. Докази і доказування у справах з іноземним елементом. Виконання доручень
іноземних судів. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів. Визнання і виконання рішень
іноземних судів.
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