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,щана програма передбачае глибоке знання матерiалу про сучасний стан розвитку права та

ocHoBHi проблешtи, що iснують в цiй галузi.
ВступникИ до аспiраНтури за спецiаrrьнiстю 081 * кПраво> на ocHoBi ступеня вищоi освiти,

здоброго за iншою спецiальнiстю, при складаннi додаткового вступного iспиту мають виявити

знання предмета та об'екту права як науково-дослiдницькоi сфери, показати умiння комплексно

ана_пiзувати матерiал та розумiння системностi як наукового пiдходу, що е принципово важливим в

пiзнаннi cyTHocTi права.
Iспит зi спецiальностi мае усну форму проведення.

критерii оцiнки:

- <<вiдмiнно> (90-100 балiв) - досконале знання теоретичних l практичних аспектlв курсу з

обраноi спецiа-llьностi ;

_ <qобре>> (75-89 балiв) _ rрунтовне знання основних питань курсу з обраноi спецiаЛЬНОСТi;

- 1<задовiльно)> (6О-74 бали) - знання ключових питань з обраноi спецiальностi;

- (1цезадовiльно>> (1-59 балiв) - незнання ключових питань з обраноi спецiальностi,

невмiння пiдкрiплювати теоретичнi викладки прикладами з практики.

ЗМIСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО IСТИПУ

КОНСТИТУЦIЙНЕ IIРАВО УКРАiНИ

1. Вступ до сучасного украiнського конституцiоналiзму,
конститучiоналiзм - полiтико-правова система держави i суспiльства. Принципи сучасного

украiнського конституuiоналiзму.
2, Констиryцiйне право як фундаментальна галузь нацiональноi системи права

поняття та предмет конституцiйного права як галузi права. особливостi методу

конституЦiйногО регулювання. Функцii конституЦiйногО права. Структуроутворююча роль

конституцiйного права в правовiй системi Украiни на сучасному етапi полiтичного та правового

реформування, в краiнi.
3" Система конституцiйного права УкраiЪи
поняття системи конституцiйного права та ii складовi елементи. Поняття норми

конституцiйного права. особливостi та структура конституцiйно-правових норм. КритерiТ

класифiкаЦii та видИ конституЦiйно-правОвих норм. Iнститути конституцiйного права: поняття,

критерii класифiкацii та види.
4. Щжерела конституцiйного права. Констиryцiя УкраiЪи
Поняття й скJIад джерел кояституцiйного права. Поняття конституuiТ. Роль (функuii)

конституцii. Конституцiя УкраiЪи: структура, юридичнi властивоЬтi, ocHoBHi соцiально-правовi.

прiоритети, загаJIьна характеристика. Порядок прийняття i внесення змiн до КонституцiТ УкраТни.

пъ"яrт" й функuii правовоi охорони Конституцiт. Суб'скти правовот охорони Конституuiт. Поняття

та види конституцiйного контроJIю.
5. Копстиryцiйно-правовi вiдносини
Поняття й оЪобливо"ii *оrr"rитучiйно-правових вiдносин, Склад конституцiйно-правових

вiдносин. Суб'екти конституцiйно-правових вiдносин: загальна характеристика та класифiкацiя.

об'екти конституцiйних правовiдносин. Змiст конституцiйних правовiдносин. Юриличнi факти в

конституцlиному прав1.

6. Констиryцiйно-правова вiдповiдальнiсть
Поняття, ойбп""о"ri та функцiТ конституцiйно-правовоi вiдповiда-льностi. Пiдстави'

конституцiйно-правовоi вiдповiдальностi. Поняття й склад конституцiйних правопорушень,

Суб'скТ правопорУшенЬ за констиТучiЙниМ правом. СанкцiТ за констиТуцiЙним правом УкраТни.

'l. Констиryцiйний лад УкраiЪи
Поняття i змiст конституцiйного ладу: теоретичний аспект. Принuипи конституцiйного ладу

УкраiЪи. ОснQви конституцiйного ладу в системi КонституцiТ УкраiЪи (гуманiстичнi; полiтичнi,

.оцi-uпо-економiчнi, нацiонально-культурнi та екологiчнi),



8" Констиryцiйнiосновинародовладдя
Поняття'i cyTHicTb народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократiя"

Поняттяо конституЦiйно-правова регламентацiЯ та видИ референдумiв в YKpaTHi. Порядок
призначення, органiзацii i проведення референдумiв в ykpaiHi. Виборче право i виборча система:

гIоняттЯ та принцИпи. ПравОве регулЮваннЯ i порядоК формуванНя представницьких органiв

держави i мiсцевого самоврядування в ykpaТHi. Вибори Президента Укратни. Вибори народних

депутатiв Украiни. Мiсцевi вибори.
9. Констиryцiйнi основи громадянського суспiльства та його ocHoBHi iнстиryти
поняття,громадянського суспiльства. Структура i принципи самоорганiзацii громадянського

суспiльства. Конституцiйнi основи формування i розвитку громадянського суспiльства в YKpaTHi.

Поняття i види громадських об'еднань. Порядок створення громадських об'сднань. Припинення

дiяльностi громадських об'еднань. Конститучiйно-правовий статус полiтичних партiй. Порядок

створеннЯ полiтичнИх партiй. Принципи дiяльностi полiтичних партiй. Припинення дiяльностi
полiтичних партiй.

10. Констиryчiйно-правовий стаryс людини та громадянина в YKpaTHi
Правовий статус людини i громадянина як iнститут конституцiйного права. Принципи

конституцiйно-правового статусу людини i громадянина. Поняття i юридична природа
конституЦiйниХ прав i свобоД людини i громадянина. Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод
людини i громадянина. Спiввiдношення iндивiдуальних i кЪлективних гIрав. Констиryuiйнi
обов'язки людини i громадянина. Гарантiт здiйснення прав i свобод людини i громалянина в
ykpaiHi, Мiжнародно-правовi стандарти i конституuiйне законодавство УкраIни про правове

становище людини i громадянина.
11. Громадянськi (правовi) стани особистостi
поняття i принципи громадянства Украiъи. Набуття громадянства Украiни, Припинення

громадянСтва'Украiни. ПоняТтя та основИ конституцiйно-правового статусу iноземцiв. Права,

свободи та обов'язки iноземцiв. Режими проживання iноземних громшян. особи без

громадянства: поняття й особливостi конституцiйно-правового статусу. Поняття й особливостi
конституЦiйно-правОвого статУсу бiженЦя. УмовИ i порядоК набуття та втрати статусу бiженця"

Права та обов'яЗки бiженця. особливостi конституuiйно-правового статусу осiб, якi потребують

додаткового або тимчасового захисту. особливостi конститучiйно-правового статусу закордонних

украiЪцiв,
12. Щержавний лад Украiни
поняття державного ладу Украiни. .щержавний лад i форма держави: поняття й

спiввiдноШення. ПринципИ державногО ладу Украiни: загальна характеристика. CyBepeHiTeT

держави, Укратна - суверенна i неза-шежна держава. Украiна - демократичн4 правова держава,

Украiна - соцiа-пьна держава. Республiканська форма правлiннд в УкраiЪi. Змiст i практична

реалiзацiя принципу подiлу державноi влади в УкраiЪi.
13. Щержавний устрiй УкраiЪи 

tr

,Щержавна територiя: поняття Й склад. .ЩержавниЙ кордон: поняття, види, порядок

встановлення,. режими. Поняття i принципи державного устрою. .Щержавно-правовi (юридичнi)

ознаки Украiни як унiтарноi держави. Конститучiйно-правовий статус ABToHoMHoi Республiки
крим. Ддмiнiстративно-територiа_пьний устрiй Укратни. Порядок вирiшення питань

адмiнiстративно-територiального устрою Украiни (утворення, реорганiзацiя або лiквiдацiЯ
адмiнiстративно-територiальноi одиницi; найменування або перейменування; змiна меж

адмiнiстративно-територiальноi одиницi).
14. Система органiв державноТ влади УкраiЪи
конституцiйно-правова природа державнот влади: поняття, завдання та функuiт, Поняття

органу держави, його ознаки та конституцiйний статус. Класифiкацiя (види) органiв державноi
влади. Принципи органiзацiТ i дiяльностi органiв державноi влади в YKpaTHi.

15. Законодавча влада в УкраiЪi
законодавча влада в ykpaiHi. Украiъський парлаллентаризм: генеза становлення l сучаснии

етап розвитку. Конститучiйна природа парламенту - Верховнот Ради Украiъи, Конституцiйний
склалi структура BepxoBHoi Ради УкраiЪи. Принципи дiяльностi Верховноi Ради Украiни. Функцii
i повноваження Верховнот Ради Украiъи. Парлаrrлентськi процедури: законодавча, установча,



процедура здiйснення парламентського контролю. Уповновоftений ВерховноТ Ради Украiни з прав

пrод"r". Конститlцiйно-правовий статус народного депугата Украiни i правовi гарантiТ його

дiяльностi. Природа депутатського мандата. Пiдстави дострокового припинення повноважень

народного деlrутата Украiни.
16. Президент Украiни
Iнстиiут 11резидентства в YKpaiHi: iсторiя становлення й сучасний етап розвитку. Роль та

мiсце Президента Украiни в системi органiв дерхсавноi влади. Конституцiйно-правовий статус

ПрезиденТа УкраiЪИ. ПорядоК вступУ на посТ Президента УкраiЪи. Повноваження Президента

Украiни. дктИ Президента УкраТни. Пiдстави та порядок припинення повноважень Президента

Украiни. Конституuiйно-шравовий статус Ради нацiональноi безпеки i оборони. ,Щопомiжнi,

консультативнi та iншi органи i служби при Президентовi Украiни.
17. Виконавча влада в YKpaiHi
ПоняттЯ виконавчОi владИ та Ti мiсЦе в мехаНiзмi дерЖавноТ влади. Система органiв

виконавчоТ влади в УкраiЪi. Конституцiйно-правовий статус Кабiнету MiHicTpiB УкраТни: порядок

формування, склад i компетенцiя. Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни. Прем'ер-мiнiстр УкраТни:

порядоК призначеНня, повноВаження. MiHicTepcTBa та iншi центратlьнi органи виконавчоi влади:

порядок формування, rrринципи дiяльностi, структура, ocHoBHi завдання, повноваження, акти.

Конститучiйно-правовий статус i система органiв виконавчоi влаДи на мiСцЯХ.

L8. Супова влада. Прокураryра Украiни '"*

сулова riлада: по""тr", склад i принчипи функчiонування. Сулова система Украiни. Система

сулiв iага;rьноi юрисдикцii. Конституцiйнi принцйпи сулочинства. Здiйснення правосуддя у

формах конституцiйного, цивiльного, кримiнального та адмiнiстративного судочинства.

Коr.rrrlчiйно-правовий статус суддiв. Конституцiйно-правовий статус прокуратури УкраiЪи.

Функцii i повноваrкення прокуратури УкраiЪи.
19" Констиryчiйна юстицiя в YKpaihi
поняття по"Ёr"rучiйноi юстицii. Становлення i розвиток консТитУuiйНОТ ЮСТИЦiТ В УКРаiЪi.

Правова природа Конституцiйного Суду УкраiЪи. Функцii i повноваження Конституцiйного Суду

УкраiЪи" ёппЙ i гlорядок формування Конституцiйного Суду Украiни. Структура та органiзаuiя

дiяльностi Конституuiйного Суду Украiни. Принципи конститучiйного судочинства. Суб'екти i

форми звернення до Констиryцiйного Суду Укратни. Поняття й характеристика стадiй

консr"rуuiйного судочинства. Прочесуальнi строки. Поняття i правова природа aKTlB

Констиiучiйного Суду УкраТни. Види, порядок прийняття та виконання aKTiB Конституцiйного

суду Украiни. Правовi позицii Конституцiйного Суду Украiни: поняття i значення.

20. Мiсцеве самоврядування в YKpaiHi
поняття i принципи мiсцевого самоврядування. Система мiсцевого самоврядування в

Украiнi: загальна характерИстика ii елементiв. Територiа_lrьна громада - первинний суб'скт

мiсцевого самоврядуuurr"". Способи формування органiв мiсцевого самоврядування. Вiдносини

органiв мiсцевого самоврядування з центральними органаN{и державноi влади. Конститучiйн'i

принципи та види взаемодiт органiв мiсцевого сz}моврядування з мiсцевими органами виконавчоi

"пuд". 
Конституцiйно-правовий статус депутата мiсцевот ради i правовi гарантiт його дiяльностi.

пивIльнЕ прАво укрАiни

1. Щивiльне право в системi права УкраiЪи
Щивiльне право як гаl1узь приватного права. Предмет цивiльного права. Метод цивiльно-

правового регулювання. Принципи цивiльного права. Система цивiльного права.

2. Щжерела цивiльного права УкраiЪи
загальнахарактеристика джерел цивiльного права. I_{ивiльне законодавство Украiни: поняття

i структура. Щiя akTiB цивiльного законодавства в часi, просторi та за колом суб'сктiв. Акти

ц""йurrо.О законодаВства i договiр. ЗвичаЙ як джереЛо цивiльного права. ЗвичаТ дiлового обороту.



дналогiя в цивiльному правi. Сулова практика та fi fоль в удосконаленнi, тлумаченнi та

застосуваннi норм цивiльного права.

3. Фiзичнi особи
Поняття фiзичноТ особи як суб'екта цивiльних правовiдносин. Iноземнi громадяни та особи

без громалянства як суб'екти цивiльних правовiдносин. Iм'я фiзичноi особи. Мiсце проживання

фiзичноi особи. I_{ивiльна правоздатнiсть фiзичноi особи. Щивiльна дiСЗДаТНiСТЬ: ПОЕЯТТЯ, ВИДИ.

бб*.".."rrя цивiльноI дiездатностi фiзичноТ оооби. Визнання фiзичноi особи недiсздатною.

визнання фiзичноi особи безвiсно вiдсутньою. оголошення фiзичнот особи померлою.

4, Юридичнi особи
поняття та ознаки юридичноi особи. Види та органiзацiйно-правовi форми юридичних осiб.

СтвореннЯ юридичнОi особи. Установчi док}ментИ юридичних осiб. Ifивiльна право- i дiсздатнiсть
орrj".r"оi особи, Органи юридичноТ особи, ФiлiТ i представництва юридичноТ особи. Припинення

.р"д"ч"оi особи' Господарськi товариства як юридичнi особи. Кооперативи як юридичнi особи.

5. Об'скти цивiльних прав
поняття об'ектiв цивiльних прав та ik оборотоздатнiсть. Речi як об'скти цивiльних прав:

поняття, класифiкацiя. Грошi як об'скти цивiльних прав. Валютнi цiнностi. Майно, майновi права.

Пiдприсмство як единий майновий комплекс. I_{iHHi папери як об'скти цивiльних прав.

6. Правочини
ПоняттЯ та види юридичних фактiв в цивiльному праfi. Юриличнi склади, Правочин:

поняттЯ та ознакИ. ВидИ правочинiв. УмовИ дiйсностi правочину. Форма правочину. Недiйснi

правочини, ix правова .rр"родu i види. Загальнi' правовi наслiдки недiйсностi правочину.

йдiйснiсть частини правочину. Недiйснi правочини з вадами змiсту. Недiйснi правочини з вадами

форми. Недiйснi правочини з вадами суб'сктного складу. Недiйснi правочини з вадами волi.

Фiктивнi та удаванi шравочини.
7. Представництво
поняття та види представництва в цивiльному правi. Суб'скти представництва.

повноваження представника. Правовi наслiдки перевищення повноважень представником.

,Щовiренiсть: поняття, види. Форма довiреностi. Змiст довiреностi. Припинення представництва за

довiренiстю.
8. Строки i термiни. Позовна давнiсть
Поняття та види цивiльно-правових cTpoKiB

TepMiHiB. Порядок обчислення cTpoKiB. Поняття та

позовноТ давностi. Зупинення i переривання перебiгу
позовноi давностi. Вимоги, на якi позовна давнiсть не

9. Особистi немайновi права фiзичноi особи

i TepMiHiB. Способи визначення cTpoKlB l
види позовноi давностi. Початок перебiгу
позовноТ давностi. Правовi наслiдки спливу
поширюсться.

поняття та ознаки особистих немайнових прав фiзичноi особи.

немайнових прав в цивiльному правi. особистi немайновi правh, що
iснування фiзичноi особи, особистi немайновi права, що забезпечують

особи. Захист особистих немайнових прав.

10. Загальна характеристика права власностi як основноfо речового права
поняття та ознаки речових прав. Види речових прав. Поняття власностi i права власностi.

змiст права власпостi. об'екти та суб'екти права власностi. Здiйснення права власностi. Межi

здiйснення права власностi, обов'язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового

знищення та випадкового пошкодження майна.
11. Набуття та припинення права власностi
пiдставй'(способи) набуття права власностi: поняття, види. Набуття права власностl на

новостворену рiч, Переробка (специфiкацiя). Набуття права власностi на прирощення, якi

пр""о."rЪ pi.r. Пр"uласнення загальнодоступних дарiв природи. Набуття права власностi на

бьзхазяйну 
-рiч. 

Знахiдка. Бездоглядна домашня тварина. Скарб. Набуття права власностi за

давнiстю Ъолодiн"я нею (набувыIьна давнiсть). Набуття права власностi за договором. Момент

виникнення права власностi у набувача за договором. Iншi похiднi способи набртя IIрава

власностi. Загальна характеристика пiдстав (способiв) припинення права власностi. Вiдчуження

речi як пiдстава припинення права власностi. Вiдмова власника вiд права власностi. Припинення

npu"u 
"nu.noaii 

особи на майно, яке не може iй належати. Викуп пам'ятки icTopii та культури.

Класифiкаuiя особистих
забезпечують природне,

соцiальне буття фiзичноr



Викуп земельноi дiлянки у зв'язку iз суспiльною пеобхiЙiстю. Нацiона-lliзацiя, lсонфiскаuiя i

реквiзицiя як пiдстави 1rрипинення права власностi. Iншi пiдстави припинення права власностi.

12. Право спiльноi власностi
поняття та види права спiльноi власностi. Право спiльноi частковот власностi: tIоняття,

суб'екти, пiдсiави виникнення. Визначення часток у правi спiльноi частковоТ власностi. Здiйснення

права спiльноi частковот власностi. Право переважноi купiвлi частки у правi спiльнот частковот

власностi, Припинення права спiльноi частковоi власностi. Право спiльноi cyMicHoi власностi:

поняття, .yb'anrr, пiдсiави виникнення. Здiйснення права спiльноТ cyMicHoT власностi.

Припинення права спiльноi cyMicHoi власностi.
13. Захист права власностi
поняття захисту права власностi. Пiдстави для захисту права власностi, Поняття та види

способiв захисту npuuu власностi. Вiндикацiя як спосiб захисту права власностi. Межi вiндикацii.

розрахунки при вiндикацiт. Негаторний позов. Визнання права власностi.
Iншi способи захисту права власностi.
14" Речовi права на чуже майно
загальна характеристика речових прав на чуже майно. Володiння. Право користування

чужим майном (cepBiTyT). Право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських

потреб (емфiтевзис). Право забудови земельноi дiлянки (суперфiцiй).- 
rs. Право iнтелекryальнот власностi: загальнi положенiiя
поняття та джерела права iнтелектуальноi власностi. об'скти та суб'екти права

iнтелектуальнот власноътi, Пiдстави виникнення та змiст прав iнтелектуа-llьноi власностi.

особливоСтi правовОго режимУ службовиХ об'ектiВ права iнтелектуальноi власностi та об'ектiв,

створених за замовленням. Захист права iнтелектуальнот власностi.

16. Авторське право i cyMiжHi права
Поняття та об'iкти авторського права. Суб'скти авторського права. Спiвавторство.

Виникнення суб'ективних авторських rrрав. особистi немайновi права автора. Майновi aBTopcbKi

права. Випадки вiльного використання TBopiB. Строки чинностi майнових авторських прав.

Сумiжнi Irрава, ix об'екти, суб'екти, виникнення i змiст.
17. Патентне право
Патентне право та його джерела. об'екти патентного права. Суб'скти патентних прав. Патент

як форма охорони прав на винаходи, кориснi моделi i промисловi зразки. особистi немайновi

,rрu"uЪ""u"iдника (автора промислового зразка). Майновi права, що випливають з патенту, Дii, що

не визнаються порушенням шрав володiльця патенту. Припинення дiт патенту та визнання його

недiйсним.
18. Правовi засоби iндивiдуалiзацiiучасникiв цивiльного обороry, ToBapiB i послуг

Загалiна характеристика 1rравових засобiв iндивiдуалiзацii учасникiв цивiльного обороту,

ToBapiB i послуг. КомЬрчiйне (фiрмове) найменування. ТорговелЬна марка (знак для ToBapiB i

послуг): поняття, об'екти, умови надання правовот о*ороrr. Суб'скти та-пiдстави набуття npaui

iнтелектуальноi власностi на торговельну марку. Змiст права iнтелектуальноi власностi на

торговельну марку. Припинення чинностi свiдоцтва та визнання його недiйсним. Географiчне

зазначення як об'скт права iнтелектуальноi власностi.

19. Зобов'язання та його виконання
поняття та елементи зобов'язання. Види зобов'язань. Пiдстави виникнення зобов'язань.

СторонИ i TpeTi особИ у зобов'яЗаннi. МнОжиннiстЬ cTopiH, fi види, Замiна cTopiH у зобов'язаннi.

Поняття та загальнi принципи виконання зобов'язань. Суб'скти виконання зобов'язання, Строк

(TepMiH) виконання зобов'язання. Мiсце виконання зобов'язання. Спосiб виконання зобов'язання.

Пilтвердження виконання зобов'язання.
20. Забезпечення викоЕання зобов'язань
Загальна характеристика видiв (способiв) забезпечення виконання зобов'язань, iх ознаки,

види, Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка як вид

забезпечення виконання зобов'язань. Порука i гарантiя як види забезпечення виконання

зобов'язання. Завдаток: поняття, функцii. Спiввiдношення з авансом. Правовi наслiдки порушення

зобов'язання, забезпеченого завдатком. Застава: поняття, види> пiдстави виникнення. Предмет



застави, Суб'сктИ заставниХ шравовiднОсин. ЩогОвiр застаЙ, його змiст та форма. Звернення

стягнення на заставлене майно, Притримання як вид забезпечення виконання зобов'язання.

21" Припинення зобов'язань
Загальна характеристика пiдстав (способiв) припинення зобов'язань. Припинення

зобов'язання наJIежниМ його виконанням. Передання вiдступного. Припинення зобов'язання

шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог. Припинення зобов'язання за домовленiстю
cTopiH, Новацiя" Прощення боргу. Неможливiсть виконання як пiдстава припинення зобов'язання.

збii крелитора i бържника в однiй особi. Смерть фiзичноi особи, лiквiдацiя юридичноi особи -

сторони у зобов'язаннi та iх вплив на динамiку зобов'язального правовiдношення.

22. Вiдповйальнiсть за порушення зобов'язань
ПорушенНя зобов'ЯзаннЯ та йогО правовi наслiдки. Поняття цивiльно-правовоi

вiдповiдЙьностi та iT види, Форми вiдповiдальностi за порушення зобов'язання. Вiдшкодування

збиткiв. Сплата неустойки, Спiввiдношення збиткiв i неустойки, Умови цивiльно-правовоi
вiдповiдальностi за порушення зобов'язання. Випадок i непереборна сила, Тх правове значення.

23" Загальнi положення про договiр
поняття договору в цивiльному правi. Свобода договору та ii межi. В"ди договорiв, Змiст

договору. Типовi i примiрнi договори, Укладення договору. Пiдстави та правовi наслiдки змiни i

розiрвання договору.
24"!оговiр:купiвлi-продажу:загальнiположення 

1*

Поняття та ознаки договору купiвлi-продажу, його значення в сучасних умовах, сфера

застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорi купiвлi-продажу. Право

продажУ речi, Форма договорУ купiвлi-пРодажу. ЗмiсТ договору купiвлi-продажу. Прелмет

лЬговору. Щiна в договорi купiвлi-продажу. Права та обов'язки покупця i продавця у разi
пред'яЙенЕя третьою особою позовУ про витребування купленого товару. Права та обов'язки

,rЬодu"ц". Правовi наслiдки порушення rrродавцем своiх зобов'язань. Права та обов'язки покупця.

ГIравовi наслiдки порушення покуrrцем своТх зобов'язань.
25" OKpeMi рiзновиди договору купiвлi-продажу
,щоговiр роздрiбноi купiвлi-продажу, ,щоговiр поставки. ,щоговiр постачання енергетичними та

iншими ресурсrlми через присднану мережу. .Щоговiр контрактачii сiльськогосподарськоi

продукцii.,Щоговiр мiни (бартеру).
2б. Щоговiр дарування
,Щоговiр дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в договорi. Предмет

договору дарування. Форма договору. обов'язки дарувальника. Вiдмова вiд договору дарування.

розiрвання договору дарування. Пожертва як рiзновид дарування.
27. !оговори ренти iдовiчного утримання (догляду)

,Щоговiр р.пЪ", 11оняття, ознаки. Сторони в договорi ренти. Форма договору. Змiст договору

ренти. Передання майна пiд виплату ренти. Форма i розмiр ренти, строк tf виплати, Забезпечення

виплати ренти. Припинення договору р""rr.'ДогоЪiр до"i.rпо.о утримання: поняття, o."un"]'

Сторони у доiо"орi. Форма договорУ довiчного утримання (логлялу). Змiст договору, обов'язки

набувача за до.оuоро*. Забезпечення виконання договору довiчного утриманнЯ (логляду;.

Припинення договору довiчного утримання (доглялу).

28. Щоговiр найму (оренди)

.щоговiр найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового

р..упБ"u"r". СrорОни в догОворi. ФоРма договОру наймУ (оренди). Предмет договору найму
(орЬ"д"). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди). Права i обов'язки cTopiH

,u до.о"ором найму (оренди). Ремонт орендованот речi. Правовi наслiдки полiпшень орендованого

майна. Припинен"" доiоuору найму (оренди). .Щоговiр прокату. Щоговiр оренди земельноi дiлянки.,

.Щоговiр найму (оренди) 
-булiвлi 

або iншоi капiта_ltьноi спорули. .Щоговiр найму (оренли)

транспортного засобу.,Щоговiр фiнансового лiзингу.
29. Щоговiр найму (оренди) житла.,Щоговiр позички

,Щоговiр "uйrу 
житла: 1rоняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у договорi.

особи,'якi постiйно проживають З наймачем, порядок iх вселення i правовий статус., Тимчасовi

мешканцi. ПредмеТ доiо"орУ наймУ житла. Плата за користУвання житлом. Строк договору найму

}китла. Права та обов'язки cTopiH за договором наймУ житла. Припинення договору найму житJIа,



[оговiР позички: поняття, ознаки, сфера застосування. Сfорони у договорi. Форма договору

позички. Права та обов'язки cTopiH за договором. Припинення договору позички.

30. Щоговiр пiдряду
.Щоговiр пiдряду: rrоняття, ознаки, сфера застосування, д}керела правового регулювання.

Сторони в договорi пiдряду. Система генерч}льного пiдряду. Прелмет договору пiдряду. Щiна в

договорi пiдряду. Ко-rор"". Права та обов'язки cTopiн за договором пiдряду. Ризики пiдрядника.

Правовi 
"u"пiдп, 

порушення сторонами зобов'язань за договором пiдряду. ,Щоговiр побутового

пиряду..ЩоговiР булiвельнОго пiдрядУ. ,ЩоговiР пiдряду на проектнi та пошуковi роботи.
31. Щоговори у сферi транспортних послуг
загальна характеристика договорiв про надання послуг. Поняття та види перевезень, джерела

Тх правового регулю"u""". ,Щоговiр перевезення вантажу: поняття, ознаки. Сторони в договорi.

Укладення договору перевезення вантажу. Перевiзнi документи. Щовгостроковi договори, Права та

обов'язкИ cTopiH за договоРом. ВiдпОвiдальнiсТь за порушення договору перевезення вантажу.

,щоговiр перевезення 11асажира i багажу: поняття, ознаки. Сторони у логоворi. Укладення договору"

проiънi документи. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть cTopiH за договором перевезення

пасажира i багажу.,щоговiр транспортного експедирування.
32. Щоговiр зберiгання
,щоговiр зберiгання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.

сторони в договорi зберiгання. Професiйний зберiгач. Форма до'frовору зберiгання. Змiст договору

зберiгання. Правата обьв'язки cTopiH, порядок iх виконання. Вiдповiдальнiсть зберiгання за втрату

(нестачу) u" ,rо-подження речi. Особливостi вiдповiдальностi професiйного зберiгача. Зберiгання

на товарному складi. Спецiальнi види зберiгання.
33. Щоговiр страхування
поняття страхування та джерела його правового регулювання. Види i форми страхування.

страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач. .щоговiр страхування: поняття,

o."unr. Форма договору. Страхове свiдоцтво (полiс, сертифiкат). IcToTHi умови договору
страхуванн". Прuuu i обов'язки cTopiH за договором страхування. Вiдмова вiд здiйснення страховоi

виплати. Припинення договору страхування. Недiйснiсть договору страхування.

З4. Щоговори доручення, KoMicii та управлiння майном

д1оговiр дорr{ення: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорi, Змiст договору

доруqеннЯ. Права та обов'яЗки cTopiH, iх змiсТ та порядок виконання, Припинення договору

доруr.""". ЩЬговiр KoMicii: понят:гя, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорi. Змiст

договору KoMiciT. Права та обов'язки cTopiH, iх змiст та порядок виконання. Припинення договору

KoMicii. Поняiтя та ознаки договору управлiння майном. Щжерела правового регулювання.
Сторони у договорi. Форма договору управлiння майном. Змiст договору управлiння майном.

Права та обов'язки cTopiH за договором. Припинення договору управлiння майном.

35. Щоговiр позики. Кредитний договiр
Поняття та ознаки договору позики, Сторони у договорi. Форма догОВОРУ ПОЗИКИ, ЗМiСi

договору позики. обов'язки позичi}льника та правовi наслiдки ik порушення. Оспорювання позики.

Поняття, ознаки та види кредитних договорiв. ,Щжерела правового регулювання. Сторони

кредитного договору. Порядок укладення та форма кредитного договору. Змiст кредитного

дЪ.о"ору. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Iпотечне кредитування в Украiнi.

Вiдповiдальнiсть cTopiH за кредитним договором.
36. Щоговiр банкiвського рахунка. Щоговiр банкiвського вкладу
Поняття та види банкiвських paxyHKiB. Поняття та ознаки договору банкiвського рахунка.

Сторони договiрних зобов'язань по вiдкриттю та обслуговуванню paxyHKiB. Порядок вiдкриття

рахунка та укладення договору банкiвського рахунка. Змiст договору банкiвського рахунка.,

kр.д"rрu"ня рахунка. Пiдстази та черговiсть списання грошових коштiв з рахунка. обмеження

права роз[орядж.""" puryнKoM. Припинення договору банкiвського рахунка. Вiдповiдальнiсть

ciopiH-.u дЬrоuором. Банкiвська таемниця. ПоняттЯ та види договорiв банкiвського вкJIаду

(депозиту). Сторони договору банкiвського вкладу (депозиту). Порядок укладення та форма

до.о"ору банкiuЬ"ко.о uппuду. Ощаднi сертифiкати. Змiст договору банкiвського вкJIаду. Змiна та

розiрвання договору банкiвського вкладу. Вiдповiдальнiсть банку.



37" Щоговiр факторинry
ПонятгЯ та ознакИ договору факторингу, Види факторингу. Сторони договору факторингу.

ПорядоК укладеннЯ та форма договорУ факторинГу. ЗмiсТ договорУ факторингу. Вiдповiда;lьнiсть

cTopiH.
38. Щоговори у сферi iнтелекryальноi власностi
Зага,тьна характеристика договорiв у оферi iнтелектуальноi власностi, iх види, ВиМОГИ ДО

форми. Лiцензiя на використання об'екта права iнтелектуальноi власностi: поняТТя, ВИДИ.

лiцензiйний договiр. .щоговiр про передання виключних майнових прав iнтелектуальнот власностi.

,щоговiр [ро створення за замовленням i використання об'скта rтрава iнтелектуальнот власностi.

flоговiр комерuiйноi концесii (франчайзингу).
39. Щоговiр про сшiльну дiяльнiсть
,щоговiр про спiльну дiяльнiсть: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового

p".yn*uu""". .Сrорони в договорi про спiльну дiяльнiсть. Форма договору. Змiст договору.

поняття договору простого товариства. Вклади учасникiв простого товариства. Правовий режим
спiльного майна. Порядок ведення спiльних справ 1.rасникiв простого товариства. Розподiл мiж

уrасниками гrрибуткiв, спiльних витрат i збиткiв. Припинення договору простого товариства.

40. Недоговiрнi зобов'язання з одностороннiх правомiрних ДiЙ. КОНДИКЦiЙНi

зобов'язання
НедоговiРнi, зобов'Язання, ik особливоСтi та види. Зофв'язання iз публiчноi обiцянки

винагороди без оголошення конкурсу. Публiчна обiцянка нагороди за результатами конкурсу"

зобов'язання iз вчинення дiй в майнових iHTepecax iншоi особи без if доручення. Зобов'язання iз

рятування здоров'я та життя фiзичноi особи, майна фiзичноi або юридичнот особи. Зобов'язання iз

набугтя чи збереження майна без достатньоi правовоi пiдстави (кондикцiйнi зобов'язання).

41. Зобов'язанЕя iз вiдшкодування шкоди
поняття та елементи зобов'язання iз вiдшкодування шкоди. Пiдстава та умови виникнення

зобов'язаннЯ iЗ вiдшкодуваннЯ шкоди. СпособИ вiдшкодуваннЯ шкоди, завданоТ майну

потерпiлоГо, УрахуВання винИ потерпiлоГо та матерiального становища фiзичноi особи, яка

завдала шкоду, при вирiшеннi питання rrро вiдшкодування шкоди. Вiдшкодування ШкОДИ, ЗаВДаНОТ

при здiйсненнi особою права на самозахист та у cTaHi крайньоi необхiдностi. Вiдшкодування

шкоди, завданоI працiвником. Вiдшкодування шкоди, завданоТ органами публiчноi влади, ix
службовими чи 11осадовими особами. особливостi вiдшкодування шкоди, завданот незаконними

рitпеннямИ, дiямИ чИ бездiяльнiстЮ органу, щО здiйснюе оперативно-розшукову дiяльнiсть,

до.удо". розслiдування, прокуратури чи суду. ВiдшкодуваЕня шкоди, завданоТ ма:lолiтньою,

неповнолiiньою, недiездатною, обмежено дiсздатною особою. Вiдшкодування шкоди, завданоi

фiзичною особою, яка не усвiдомлюваJIа значення cBoix дiй та (або) не могла керувати ними.

Бiд-поду"ання шкоДи, завданоi джерелом пiдвищеноi небезпеки. ВiдшкоДування шкоди, завданоТ

калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я або смертю. Зобов'язання iз вiдшкодування шкодъ
завданоТ внаслiдок недолiкiв ToBapiB, робiт чи rrослуг.

42. Поняття та види спадкування
поняття спадкування. Спадщина, Гi склад. Об'екти, якi не входять до складу спадщини.

Пiдстави для вiдкриття спадщини. Час i мiсце вiдкриття спадщини. Спадкоемцi, Усунення вiд

права на спадкУвання. ПоняттЯ заповiту. Види заповiтiв. Право на заповiт, його суб'екти та

особливостi здiйснення. Свобода заповiту та fi межi. Право на обов'язкову частку у спадщинi, його

суб'екти. Змiст заповiту. Заповiдальний вiдказ. Покладення на спадкоемця iнших обов'язкiв.

Форru заповiту. ПосвiдчеНня заповiТу прИ свiдках. ПравО заповiдача на скасування та змiну

заповiту. Недiйснiсть заповiту. Умови спадкування за законом. Черговiсть спадкування за

законом, змiна такот черговостi. Черги спадкоемцiв за законом. Спадкування утриманцями;
Спадкування за правом rrредставлення.

43" Здiйснення права на спадкування. Оформлення права на спадIцину

загальний порядок прийняття спадщини. особливостi прийняття спадщини окремими

категорiям, 
"rruдпоarцiв. 

Строки для прийняття спадщини та правовi наслiдки iх пропуску. Право

на вiдмову вiд прийнят"гя спадщини, lrорядок його реалiзацiт, правовi наслiдки. Перехiд права на

прийняття спадщини (спадкова трансмiсiя). Вiдумерлiсть спадщини. Подiл та перерозподiл

aruo*r", мiж спадкоемцями. Задоволення спадкосмцями вимог кредиторiв спадкодавця,,



Свiдоцтво про право на спадщину та порядок його одержаirня. Внесення змiн до свiдоцтва про

право на спадщину. Визнання свiдоцтва недiйним.

цивIльнЕ процЕсуАльнв прАво укрАiни

1. Загальнi положення цивiльного процесуального права
1.1" Фор,uа захuсmу прав, свобоd mа iHmepeciB фiзuчнuх осiбп прав mа iHmepeciB

юраduчнuх осiб, iHmepeciB dераrcавш. Поняття та види форм захисту прав, свобод та iHTepeciB

фiзичних осiб, прав та iHTepeciB юридичних осiб, iHTepeciB держави. CyTHicTb i природа

правосудця в цивiльних справах.- t.,z. Ifавiльне процесуаJlьне право: поняmmя, преd.uеm, лnеmоdu, сасmеfutа. Поняття i
предмет цивiльного процесуального tlpaвa. Метод правового регулювання цивiльних
процесуальниХ правовiдНосин. Система цивiльногО rrроцесуаЛьногО права. Система сулiв

цивiльноТ юрисдикцii.
1,з. ,щлtсерела цuвiльноzо процесуальноzо права. Щивiльне процесуальне законодавство,

Сулова практика в цивiльному судочинствi.
1"4" Поняmmя, завdання, сmаdii цuвiльноzо суdочшнсmва. CyTHicTb цивiльного

судочинства. Змiст завдань цивiльного судочинства. Стадii цивiльного судочинства.
1.5" Сmрукmура цuвiльноzо процесу (цuвiльноzо суdбчuнсmва). Види проваджень в

цивiльному сулочинствi,

2. Принципи цивiльного процесуального права.
2.1. Пранцuпu цавiльноzо суdочuнсmва: поняmmя mа значення. Поняття принципiв

цивiльного судочинства. Значення принципiв цивiльного судочинства. Правовi аксiоми у
цивiльному судочинствi.

2.2. Харакmерuсmака окреJпuх пранцапiв цuвiльноzо процесушlьноzо права. ПринциП

верховенства права. Принчип права на суд. Принцип правовоi визначеностi. Принцип

пропорuiйностi. Принцип достуIIноСтi правосуддя. Здiйснення правосуддя виключно судами.

незалежнiсть суддiв i пiдкорення ix лише закону. ,щержавнот мови судочинства. Гласнiсть
судового процесу. Законностi. ,щиспозитивностi, Змагальностi. Публiчностi та судового
керiвництва. ПроцесуальноТ рiвноправностi cTopiH. Забезпечення апеляцiйного та касацiйного
оскарженНя судовиХ рiшень. YcHocTi та писемносТi. Безпосередностi судового розгляду.
Обов'язковостi рiшень суду.

3. Щивiльнi прочесуальнi правовiдносини: поняття та елементи
3.1. Поняmmя mа заZutьна харакmершсmака цавiльнuх. процесуulьнuх правовidносuн.

Поняття цивiльних rrроцесуzlльних правовiдносин iх особлиЁостi та елементи. Пiдстави

виникнення цивiльних процесуальних шравовiдносин.
З.2. Суб'екmu цuвiльнuх процесуutьнuх правовidносан mа ix юласuфiкацiя. ПоняттЯ

суб'екта цивiльних процесуальних правовiдносин. Види суб'сктiв цивiльних процесуальних

правовiдносин.

4. суо як суб,скт цивiльних процесуальних правовiдносин. вiдводи
4.|. Сlолаd cydy. Правосуб'ектнiсть органiв судовоi влади. Склад сулу. Секретар сУДового

засiдання. Суловий розпорядник.
4,2. BidBodu. Вiдвiд суддi. Вiдвiд секретаря судового засiдання, експерта, спецiалiста,

перекладача.

5. Учасники цивiльного процесу
5.|. Процесуu.ьно-правовай сmаmус сmорiн у цавiльно,uу процесi, Поняття cTopiH у

цивiльномУ прочесi. Процесуальнi права та обов'язки cTopiH. Проuесуальна спiвучасть.

Неналежний вiдповiдач i порядок його замiни. Залучення спiввiдповiдачiв. ПроuеСуальне

правонаступництво.
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5.2. Треmi особu. TpeTi особи, якi заявляють самостiйнi вимоги щодо предмету спору. TpeTi

особи, якi не заявляють самостiйних вимог щодо предмета спору.
5.3. Ореанu mа особll, яклLм законоIи HadaHo право захuu4аmu права, свобоdtt mа iнmересu

iHu,tttx осiб. Пiдстави та форми участi у цивiльному процесi органiв та осiб, яким ЗаконоМ НаДаНО

право захищати права, свободи та iнтереси iнших осiб. Порядок порушення цивiльноi справи на

захист прав, свобод та iHTepeciB iнших осiб. особливостi rrредставництва iHTepeciB громадянина

або держави прокурором.
5.4. Преdсmавнацmво у цuвiльнолwу процесi-
Поняття представництва у цивiльному процесi. Види представництва у цивiльному

судочинствi, Прочесуальне становище та повноваження представника у цивiльному процесi.

5,5, особu, u4о спраяюmь зDiйсненню суdочuнсmвс. Щивiльно-процесуальний отатус свiдка.

I_{ивiльно-процесуаЛьний стаТус експерта. Щивiльно-процесуальний статус спецiалiста. I_{ивiльно-

процесуi}льний статус перекладача. I_{ивiльно-процесу€lльний статус особи, яка надае правову

допомогу.

6. Щивiльна юрисдикцiя та пiдсуднiсть цивiльних справ.
6.1. It ав iльна юр uсd акцiя cydiB. Поняття цивiльноi юрисдикцiТ.

, 6.2. Пidсуdнiсmь цuвiльнах справ: поняmmя mа рiзновudа. Поняття пiдсудностi у
цивlльномУ судочинствi. Правила тЪриторiальноi пiдсудноtтi цивiльних справ. Наслiдки
порушення правил пiдсудностi. Порядок передачi справи з одного суду до iншого.

7. Умови процесуальноТ дiяльностi.
7.1. Сmрокu у цавiпьноrпу процесi. Поняття цивiльних IIроцесуаJIьних cTpoKiB та ik види.

обчислення цивiльних процесуальних cTpoKiB. Продовження та lrоновлення цивiльних
процесуtlльних cTpoKiB, Службовi строки.

7.2. CydoBi вumраmи. Поняття та види судових витрат. Суловий збiр та пiдстави його

повернення. Витрати на правову допомогу та iншi витрати, пов'язанi з розглядом спраВи.

Розподiл судових витрат мiж сторонами.
7 "з. 3ажоdа процесуальноzо пр|t"J|тусу. Поняття процесуального гrримусу. Пiдстави

застосування заходiв процесу€Lльного примусу. Види заходiв процесуального примусу,

8. Щокази i доказування в цивiльному судочинствi
8.|. ,Щокозування в цuвiльнолwу суDочuнсmвi. Поняття доказування в цивiльному процесi.

суб'екти та предмет доказування. Засоби доказування. Факти, якi не потребують доказування.
8.2. flоказu в цuвiльноJиу суdочансmвi: поняmmя, вudu, забезпечення. Поняття та види

судових доказiв. Належнiсть i допустимiсть доказiв. Оцiнка доказiв. Забезпечення доказiв.

9. Позовне провадження
9.1, Позов у цuвiпьноlЧtУ ПРОЦесi. Поняття позову та його елементи. Види позовiв. Право на

пред'явлення позову. Захист вiдповiдача вiд пред'явленого позову. Змiна позову. Вiдмова вiд

позову i визнання позову. Мирова угода cTopiH. Забезпечення позову.
9.2. Пооання позову 0о суOу. Вidкрummя проваdмсення, Процесуальний порядок

пред'явлення позову. Наслiдки його недотримання. Позовна заява як процесуальна форма виразу

позову? iT змiст (реквiзити). Порядок виправлення недолiкiв. Пiдстави для вiдмови у вiдкриттi
провадження у справi. Правовi наслiдки вiдкриття провадження у справi.

9.3. Проваdлrcення у справi do cyDoBozo розzляdу як сmаdiя цuвiльноzо процесу. Поняття та

загальна характеристика провадження у справi до судового розгляду. Змiст i порядок проведення'

попереднього судового засiдання. Призначення справи до судового розгляДУ. Судовi повiдомлення

i виклики.
9.4. Суdовай розutяd цuвiльнuж справ. Поняття та значення стадiт судового розгляду.

процесуальний порядок судового розгляду. Вiдклалення розгляду справи та перерва в ii розглялi.
Зупинення про"uд*е"ня у справi. Закiнчення розгляду сirрави без ухвалення судового рiшення.
Фiксування судового процесу. Електронне судочинство,
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9.5. CydoBi рiшення перu,лоi iнсmанцi'i: поняmmя, hudu, змiсm. Поняття, види i змiст

судового рiшення. Вимоги, яким повинно вiдповiдати судове рiшення; усунення недолiкiв рiшення
судом, 

"п"й 
йо.о ухвалив. Набрання рiшення законноi сиJIи. Ухва-гlи суду першоТ iнстанцiТ.

10. спрощенi провадження та процедури цивiльного судочинства
|0.|. Поняmmя mа особлuвосmi наказноzо проваdilсення. Суdовuй наказ. Поняття та суть

наказного провадження. Специфiчнi ознаки наказного провадження. Вимоги, за якими може бути

виданО судовий наказ. Форма i змiсТ заlIвИ про видаЧу судовогО наказу. Порядок видачi судового

наказу. ЗмiсТ судовогО Haкutзy. Повiдомлення боржНиковi про судоВий наказ. Набрання судовим

накчшом законноi сили. Оскарження i скасування судового наказу,

10.2. Окрелtе проваdнсення: заzшпьна харакmерuсmuка mа особлавосmi" Окреме

провадження як вид непозовного цивiльного судочинства. Справи, якi пiдлягають розгJUIду в

порядкУ окремогО проваджеНня. СклаД суду В окремомУ провадженнi. Особи, якi беруть )пIасть у

розглядi gправ окремого провадження. особливостi процесуального порядку розгляду та

вирiшення.прu" 0кремого провадження. Справи про змiну правового статусу фiзичнот особи та

uaiurrо"пa"ня ,фактiв, що мають юридичне значення. Справи про визнання або вiдновлення

неос11орюваних суб'ективних прав. Справи про застосування встановлених законом заходiв щодо
захисту прав та законних iHTepeciB.

10.3. Заочнuй розz,ляd справ.а. Умови та порядок заоЧного розгляду справи, Порядок

перегляду та оскарження заочного рlшення.

11. Оскарження та перегляд судових рrшень
l1.|" Апеляцiйне проваdсrcення. Зага-llьна характеристика апеляцiйного провадження та

перевiрки судових рiшень i yxBarr. Право апеляцiйного оскарження та порядок його здiйснення.

Розгляд справи судом апеляцiйноТ iнстанцii. Повноваження суду апеляцiйноi iнстанцiТ. Пiдстави

для скасування рiшень i ухвал в сулi апеляцiйноi iнстанцii.
ttЭ, касiцiйне провшDlсення, Суь i значення стадiТ касацiйного оскарження рiшень i

ухвал. Право касацiйного оскарження рiшень i ухвыr та порядок його реалiзацii. Пiдготовка справи

до розгляду в судi касацiйноi iнстанцii та fi розгляд. Повноваження суду касацiйноi iнстанцii.

пiдстави для скасування рiшень та р<вчrл у сулi касацiйноi iнстанцii. Оскарження )4<вал суду

першоi та апеляцiйноi iнстанцiй у касацiйному порядку.
l1.3. Суiпь i значення переыяdу cydoBax piuleHb Верховнам cydoltl. Поняття, завдання та

процедура перегляду судових рiшень Верховним Сулом Украiни. Суб'екти права на звернення до

ВЪрховно.о Ьуду . заJIвою про перегляд судових рiшень. Суловi рiшення, що пiдлягають

перегляду Верховним Сулом.
11.i. Проваdаrcення у зв'язtЕ iз нововаявленuлr|l обсmаванаwа, Пiдстави перегЛяду У зв'язкУ

iз нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок перегля,Цу у зв'язку iз нововиявленими

обставинами.

12. Загальнi положення мiжнародного цивiльного процесу
|2,L. ПоНяmmЯ i прuроdа лtiэtснароdноzО цuвiльноzо процесу. Прелмет мiжнародного

цивiльного процесу. .щжерела мiжнародного цивiльного процесу.

12.2. 1аzальнi пололtсення lwiatcHopodHozo цавiльноzо процесу. Пiдсуднiсть цивiльних справ

за rIастю iноземних осiб, судовi доручення

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВ_О УКРАiНИ

злгллънл члстинл

1. Всryп до кримiнального права. Закон Украiни про кримiнальну вйповiдальнiсть.
|.l. ПонЯmlпя' сmрукmуРа mа ваdu крu"л,tiнально-правовлlх норIп. Види кримiнально-

правових норм. Види диспозицiй кримiнально-правових норм особливоТ частини кримiна,rьного

np*u. Види санкцiй кримiнально-правових норм особливоТ частини кримiнального права
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1.2. Пон4mmя mа сmрукmура закону YKpaiHa про крйiнальну вidповidальнiсmь. Структура
(система) Кримiнального кодексу Украiни.

|.3. Чuннiсmь закону YKpa'iHa про крtспtiнOльну вidповidальнiсmь у часi. Принципи чинностi

закону Украiни про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi, Час вчинення рiзних видiв злочинiв.

НабраннЯ iu urpuru чинностi законоМ УкраiнИ про кримiнЕrльну вiдrrовiдальнiсть. Зворотна дiя
закону Украiни про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi. Види законiв Украiни про кримiнальну

вiдповiдальнiсть, якi мають зворотну дiю i не мають зворотноТ дii.
I.5. Чuннiсmь закону YKpaiHa про KpttпtiHaлbty вidповidальнiсmь у просmорi. Ексmраdацiя.

Мiсце вчинення рiзних видiв злочинiв. Територiальний принцип. Принuип громадянства.

Реальний принцип. Унiверсальний принцип. Умови застосування видачi або перелачi злочинця.

2. Вчення про злочин та його склад.
2.|. Поняmmя mа вudu злочанiв. ознаки злочину. Малозначнiсть дiяння та if кримiнально-

правове значення. Вiдмiннiсть злочину вiд iнших правопорушень. Класифiкацiя злочинiв за

ступенем тяжкостi та Ii кримiнЕlJIьно-правове значення.
2.2. Поняmmя, елеIпенmu mа ознакu ctutadY злочану, Поняття складу злочину. Елементи

складу злочину. Ознаки складу злочину Taix види.
2,З" Bada cюladiB злочuнiв. Види складiв злочинiв за ступенем суспiльноТ небезпеки. Види

складiв злочинiв,за способом описання у cTaTTi. Види скfiадiв злочинiв за конструкцiею

об'ективноi сторони.

3. Об'ективнi ознаки складу злочину
З.|. Об'екm злочuну. Поняття об'екта злочину та

вертикаллю". Види об'екта злочину "за горизонталлю",
його ознаки. Види об'скта злочину "за

з.2. Пр|ьлtеm злочuну mа поmерпiлuй Bid злочану. Поняття предмета злочину. Поняття

потерпiлого вiд злочину.
3.З. об'еКmавна сmорона ctutaOy злочuну. Поняття об'ективноi сторони складу злочину,

ознаки об'сктивноi сторони злочину та ix кримiнально-правове значення.

З,4. Суспiльно небезпечне Diяння. Поняття та форми суспiльно небезпечного дiяння. Щiя як

активна форма суспiльнО небезпечногО дiяння. Бездiяльнiсть як пасивна форма суспiльно

небезпечного дiяння. Умови кримiнальноi вiдповiдальностi за бездiяльнiсть. Кримiнально-правове

значення непереборноi сили, фiзичного або психiчного примусу.
3.5. Суспiльно небезпечнi наслidкu. Поняття суспiльно небезпечних наслiдкiв. ВидИ

суспiльно небезпечних наслiдкiв за КК Украiни.
З.6. ПрuчаннuЙ зв'язок lиictc: суспiльно небезпечнu.лt diяння.u mа наслidкалlu. Поняття

причинного зв'язку. Вiдмiннiсть мiж причинами та умовами настання наслiдкiв.
З,7. Час, мiсце, обсmановка, знаряddя, засобu, спосiб вчiнення злочuну. Час вчинення

злочину" Мiсце вчинення злочину. обстановка вчинення злочину. Знаряддя та засоби uu"*a"rri
злочину. Спосiб вчинення злочину.

4. Суб'ективнi ознаки складу злочину.
4.|. Суб'екm злочшну. Поняття та ознаки суб'скта злочину. Види суб'екта злочину;

спецiальний суб'ект злочину.
4.2. BiK, з якоzо лlоilсе насmаваmu крttlwiнальна BidпoBidaltbHicmb. Загальний BiK, з якого

може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть. Знижений BiK, з якого може наставати кримiнальна

вiдповiдальнiсть. особливостi встановлення BiKy, з якого може наставати кримiнальна

вiдповiдальнiсть.
4.З. OcyDHicmb mа неосуdнiсmь. обмеuСена ocydHicmb. Поняття та критерii осулностi.

Поняття та критерii неосудностi, Кримiнально-правове значення неосудностi. Поняття та критерii

обмеженоТ осудностi. КримiналЬно-правоВе значення обмеженоТ осудностi.
4.4. Вчанення злочuну у сmшнi сп'янiння. Види стану сп'янiння. Кримiнально-правове

значення вчинення злочину в cTaHi сп'янiння.
4.5. Суб'екmuвна сmорона ctolady злочuну. Поняття та ознаки суб'ективноi сторони складу

злочину. Вина та ii форми. Прямий умис9л. Непрямий умисел. Вiдмiннiсть прямого та непрямого
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}мислу. Визначений та невизначений умисел. Злочинна сайовпевненiсть. Вiдмiннiсть злочиннот

ca},IoBпeBHeHocTi вiд непряМого умисЛу. ЗлочинНа недбалiсть. Вiдмiннiсть злочинноТ недбалостi та
невинного спричинення шкоди (казус),

4.6.\лtiоuана (поdвiйна, склаdна) форма вuнu, Змiшана (складна, подвiйна) форми ВиНи.

4.7. Факульплаmавнi ознакu суб'екmuвно'i сmоронu ctaady злочuну, Мотив вчинення

злочину. Мета вчинення злочину. Емоцiйний стан особи.
4.8. По*tttцка mа i|i Kptt"пtiHallbщo-пpanone значення. Поняття помилки у кримiналЬноМУ

правi. Юридична помилка, fi види та значення. Фактична помилка, if види та значенНя.

5. Стадii вчинення умисного злочину
5.1. Поняmmя mа ваdu сmаdiй вчанення улruсноzо злочану. Поняття стадiЙ вчинення

умисного злочину. Види стадiй вчинення умисного злочину.
5.2. \акiнченuй злочuн. Поняття закiнченого злочину. особливостi визначення моменту

закiнчення окремих складiв злочинiв.
5.3. Гоmування do злочану. Поняття та ознаки готування до злочину. Види готування до

злочину. Вiдмiннiсть готування до злочину вiд виявлення HaMipy вчинити злочин. Квалiфiкацiя
готування до злочину.

5.4. 3аuах на злочuн. Поняття та ознаки замаху на злочин. Види замаху на злочин.

Закiнчений заN,Iах на злочин. Незакiнчений замах на злочин. Bi'fiMiHHicTb замаху вiд готування до
злочину. Квалiфiкачiя замаху на злочин,

5,5, fобровiльна BidMoBa Bid вчuнення злочuну.
Поняття та ознаки добровiльноi вiдмови вiд доведення злочину до кiнця. Вiдмiннiсть

добровiльноi вiдмови вiд дiйового каrIття. Кримiнально-правовi наслiдки добровiльноТ вiдмови вiд

доведення злочину до кiнця,

6. Спiвучасть у злочинi.
6,|. Поняmmя спiвучасmi у злочuнi. Поняття СПiвl^rастi у злочинi. об'сктивнi ознаки

спiвуrастi у злочинi. Суб'ективнi ознаки СПiвl^rастi у злочинi. Вiдмiннiсть спiву,rастi вiд
причетностi до злочину. Щодо ознак i вiдмiнностi можна i на застосування скласти

6.2. Вudа спiвучаснакiв злочuну. Виконавець (спiввиконавець) злочину. Органiзатор
злочину. Пiдбурювач до вчинення злочину. Пособник злочину.

6,З" Форлwа спiвучасmi у злочuнL Група осiб. Група осiб за попередньою зМовоЮ.

Органiзована група. Злочинна органiзацiя.
6.4. Пidсmавu i Meжci крttпtiнальноt вi.Dповidальносmi спiвучаснuкiв злочuну. Пiдстава

кримiнальнот вiдповiдальностi спiвуrасникiв злочину. Межi кримiнальнот вiдповiда,rьностi
спiвуласнИкiв злочиНу залежнО вiд iХ рольовогО розполiлу. Межi кримiнальноi вiдповiдальностi
спiвучасникiВ злочинУ залежнО вiД форми СПiву.rастi. СпеЦiальнi питання кримiна_ltьноТ

вiдповiдальностi спiвучасникiв злочину.

7. Множйннiсть злочинiв
7.1. Поняmtпя JvlHo)tcuHHocmi злочанiв. ознаки множинностi злочинiв. Види множинностi

злочинiв.
'7,2, оduначнuй злочин. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинiв. Злочини,

що продовж),ються. Злочини, що тривають. Складенi злочини.
7.З. СуlЕПнiсmЬ злочuнiв, ПоняттЯ та ознаки сукупностi злочинiв. Вiдмiннiсть сукупностi

злочинiв та конк}ренцii кримiнально-правових норм. Види сукупностi злочинiв. особливостi
квалiфiкацii сукупностi злочинiв.

1.ц. ПовmорнiсmЬ злочuнiв. ПоняттЯ та ознакИ повторностi злочинiв. Вiдмiннiсть
повторностi злочинiв та злочинiв, що rrродовжуються. Види повторностi злочинiв. Кримiнально-

правове значення пoBTopнocTi злочинiв. особливостi квалiфiкацiт повторностi злочинiв.

7,5, Рецuduв злочuнiв.
Поняття та ознаки рецидиву злочинiв. Вiдмiннiсть рецидиву злочинiв вiд повторностi

злочинiв. Види рецидиву злочинiв. Кримiнально-правове значення рецидиву злОчИНiВ.

Особливостi квалiфiкацii рецидиву злочинiв.
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8. Обставици, що виключають злочиннiсть дiяння
8.|. Поняmmя обсmавuн, u4о вuюлючаюmь злочuннiсmь diяння. Ознаки ОбставИН, ЩО

викJIючаЮть злочинНiсть дiянНя та ik вiдмiннiсТь вiд злочИнноТ повеДiнки. Класифiкацiя обставин,

що виключчlють злочиннiсть дiяння.
8.2. Хоракmерuсmuка обсmшвuщ лцо вltttлючаюml злочuннiсmь liяння. Необхiдна оборона.

Уявна оборЬна. Затримання особи, що вчинила злочин. Крайня необхiднiсть. Фiзичний або

психiчний примус. Виконання наказу або розпорядження. ,щiяння, пов'язане з ризиком. Виконання

спецiа_пьного завдання з попередження чи розкриття злочинноi дiяльностi органiзованоi групи або

злочинноТ органiзачii.

9. Звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдальностi
9.1. Поняmmя ,uйuпrпо" Bid крttпtiнально'i вidповidальносmi. ознаки звiльнення вiд

кримiнальнот вiдповiдальностi. Класифiкацiя видiв звiльнення вiд кримiнальнот вiдповiда,llьностi.

вiдмiннiсть звiльнення вiд кримiнальнот вiдповiдальностi вiд fi виключення.
9.2. Харакmерuсmuка окремuж вudiв звiльнення Bid KptlпtiHallbHoi вidповidальносmi.

звiльнення вiд крймiнальноi вiдповiдальностi у зв'язку з дiйовим каяттям. Звiльнення вiд

кримiнальноi ,вiлповiдальностi у зв'язку з rrримиренням винного з потерпiлим. Звiльнення вiд

кримiнальноi вiдповiдальностi у зв'язку з передачею особи на псi}уки. Звiльнення вiд кримiнальноi

вiдповiда;rьностi у зв'язкУ зi змiноЮ обстановКи. Звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдальностi у
зв'язку iз закiнченням cTpokiB давностi. Звiлiнення вiд кримiна-llьноi вiдповiдальностi

неповнолiтнiх.

10. Вчення про покарання та його призначення
l0.|. Поняmmя покарання. Поняття та ознаки покарання. Вiдмiннiсть покарання вiд iнших

заходiв кримiнально-правового характеру. Мета покарання.
l0.2. Сасmема покарань. ознаки системи покарань. Види покарань. Покарання, якi можуть

призначатися неповнолiтнiм,
10.3. OcHoBHi mа dodamKoBi

Покарання, якi можуtь тrризначатися
основних та додаткових IIокарань.

|0.4. Заzальнi засаdu прuзначення покарання. Загальнi засади призначення покарання.

обставини, якi пом'якшують покарання. обставини, якi обтяжують покарання.

|0.5. С п е цiал ь Hi з ас аd а пр uз н аче н ня п о кар ання.
ПризначеннЯ покараннЯ за незакiНчений злочин та злочин, вчинений у спiвучастi.

призначення бiльш м'якого покарання, нiж передбачено закоцом, Призначення покарання за

наявностi обставин, tцо пом'якшують покарання. Призначення покhрання за сукупнiстю злочинiв,

призначення покарання за сукупнiстю вирокiв. особливостi призначення покарання

неповнолiтнiм. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення.
la.6. СуOuлtiсmь. ОзнакИ судимостi. Правовi наслiдки судимостi. Погашення судимостi.

зняття сулимостi. особливостi погашення та зняття судимостi неповнолiтнiх.

11. Звiльнення вiд покарання та його вiдбування.
1|,!, IIоняmmя звiльнення Bid покарання mа йоzо вidбування. Ознаки звiльненНЯ ВiД

покарання та його вiдбування. Вiдмiннiсть звiльнення вiд покарання та його вiдбування i

звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдальностi. Види звiльнення вiд покарання та його вiдбування.

особливостi звiльнення вiд покаранЕя та його вiдбування за корупшiйнi злочини.

l|.2" Харакmерuсmu*п вuбi, звiльнення Bid покарання mа йоzо вidбуваннЯ. ЗвiЛЬНеННЯ ВiД

покарання у эв'язку з втратою особою суспiльноi небезпечностi. Звiльнення вiд вiдбування

покарання a u"rrроdуванням. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробовуванням вагiтних

жiноК i жiнок, 
"nilлuor" 

дiтеЙ BiKoM до семИ poKiB. ЗвiльненНя вiд вiдбУвання покарання у зв'язку

iз закiнченням cTpoKiB давностi виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звiльнення

вiд вiдбувu"п" .rо*арання. Замiна невiдбlтоТ частини покарання бiльш м'яким. Звiльнення вiд

вiдбування nonupu""" вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей BikoM до трьох pokiB. Звiльнення вiд

покарання. OcHoBHi покарання. Додатковi покарання.
i як ocHoBHi, i як додатковi. Особливостi призначення
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11окараннЯ за хворобою. ЗвiльНення вiД вiдбування покараriня на пiдставi закону про амнiстiю.

Звiльнення вiд вiдбування покарання на пiдставi указу про помилування,

12. Iншi заходи кримiнально-правового характеру
l2.1. Пр.utпусовi захоdа tпеduчноzо харшкmеру. Поняття та мета примусових заходrв

медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусовi заходи медичного характеру.

Види примусових заходiв медичного характеру.
l2.2. Прutпусове лiкування. Понятгя примусового лiкування. Вiдмiннiсть примусового

лiкування та примусових заходiв медичного характеру. Пiдстави та умови застосування

примусового лiкування.
|2.З. Спецiальна конфiскацiя. Поняття спецiальноi конфiскацii. Вiдмiннiсть спецiальноТ

конфiскацiТ та конфiскацii майна. Пiдстави застосування спецiальноi конфiскацiТ. Майно, що
пiдлягае спецiальнiй конфiскачii.

13. Заходи кримiнально-правового характеру щодо юридичних осiб
|3.|. Юраduчнi особu, do якttх засmосовуюmься захоdu крtьпtiнально-правово?о харакmеру.

l3,2. Вudа mа пidсmава засmосування do юраdачнuж осiб зажоdiв крамiнально-правовоzо
харакmеру.

13.3. Звiльнення юрuduчноi особu Bid

харакmеру.
|3.4. В аdu зжоdiв крttпtiнально,правовоzо

оеiб, mа особлавосmi tx прuзначення.

з асmосу в ан ня'* з ахоd iB кр u.rиiHallb но-пр аво в ozo

xaliaKmepy, якi засmосовуюmься dо юрudччнах

ОСОБЛИВЛ ЧЛСТИНЛ

1.основи квалiфiкацii злочинiв та наскрiзнi кримiнально-правовi поняття
1.1" Поняття та види кримiнально-правоi квалiфiкацii. Пiдстави кримiнально-правовоi

квалiфiкацii. Квалiфiкацiя злочинiв з урахуванням стадiй ix вчинення. Квалiфiкацiя злочинiв,

".rrr."r* у спiвуrастi. Квалiфiкацiя множинностi злочинiв. Подолання конк}ренцii i колiзii статей

закону в процесi кримiнально-правовоТ квалiфiкацii.
i.Z. Нu.прiзнi кримiнrrльно-правовi поняття: близькi родичi, близькi особи, члени сiм'i;

малолiтнiй, неповнолiтнiй, дитина; насильство; насильство, яке не с небезпечним для життя чи

здоров'я особи; насильство, яке е небезпечним для життя чи здоров'я особи; втручання;

перешкоджання; знищення; пошкодження; примушування; погроза; тяжкi наслiдки; загибель

людей.

2. Злочини проти основ нацiональноi безпеки Украiни. об'ект i прелмет злочинiв проти

основ нацiона-гrьнот безпеки Украiни. Суспiльно небезпечнi дiяння у складах злочинiв проти основ

нацiональноi безпеки УкраiЪи. Суб'скт злочинiв проти основ нацiональноi безпеки УкраТни.

розмежування державнот зради, шпигунства i диверсii. Суб'ективна сторона злочинiв проти основ

нацiональноi безпеки УкраiЪи.

3. Злочини проти особи
3,\. 3лоцанш проmu ilсummя особu. Щiяння у складi вбивства. Наслiдки у складi вбивства.

квалiфiкованi види умисного вбивства. Привiлейованi види умисного вбивства. Посягання на

життя окремих категорiй осiб.
3.2. 3лочuнu проmu зdоров'я особu. Поняття i види тiлесних ушкоджень. Суспiльно

небезпечнi дiяння у складах тiлесних ушкоджень. Наслiдки у складах тяжких тiлесних ушкоджень.
розлад здоров'я як ознака тiлесних ушкоджень. Втрата працездатностi як ознака тiлесних

ушкоджень. Вiдмiннiсть побоiв вiд тiлесних ушкоджень. Вiдмiннiсть катування вiд тiлесних

yrnoo*anb та побоiв. Розмежування складiв залишення в небезпецi та ненадання допомоги особi,

яка перебувае в небезпечному для життя cTaHi.

з"з. Злочuнч проmа сiолi, чесmi mа zidHocmi особu. Поняття позбавленця волi та викрадення

людини" Мета у склалi захоrтлення зарrшикiв. Вiдмiннiсть незаконного позбавлення волi або
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викрадення JIюдини вiд захоплення заруrникiв. .щiяння у'склалi торгiвлi людьми або iншоi
незаконноi угоди щодо передачi людини.

3.4.3лочана проmu сmаmево'i свобоdа mа сmаmевоi неdоmорканосmi особа. Розмеrкування

складiв зIвчrлтування та насильницького задоволення статевоТ пристрастi неприродним способом.

способи у складах зrвалтування та насильницького задоволення статевот пристрастi неприродним

способом. Розмежування примушування до вступу в статевий зв'язок та зrвz}лтування i

насильницького задоволення статевот пристрастi неприродним способом.

4. ЗлочиНи протИ виборчиХ, трудовИх та iншИх особистих прав i свобод людини i
громадянина

щiяння у складах злочинiв шроти виборчих прав. .щiяння у складi порушення недоторканостl

житла громадян. Iнформачiя, незаконнi дiяння щодо якоТ може утворювати oKpeMi скJIади злочинiв

проти виборчих, трулових та iнших особистих прав i свобод людини i громадянина. Щiяння у
складi грубого порушення законодавства про працю. Предмет у склалi порушоння авторського

права i сумiжних прав. Предмет у складi порушення прав на винахiд, корисну модель,

промисловий зразок, топоцрафiю iнтегральноi мiкросхеми, сорт рослин, рацiоналiзаторську
пропозицiю.

5. Злочини проти власностi 'u.

загальнi ознаки злочинiв, пов'язаних з незаконним зверненням чужого майна на користь

винратого чи TpeTix осiб ("розкрадання"). Ф'орми "розкрадання". Момент закiнчення

"розкрадання", Таейнiсть як ознака крадiжки. Вiдмiннiсть крадiжки вiд грабежу. ,Щiяння у склалi

ръзбою. Вiдмiннiсть розбою вiд насильницького грабежу. Щiяння у складi вимагання. Способи

"rru.u""". 
Вiдмiннiсть вимаганнЯ вiД розбоЮ та грабежу. Способи вчинення шахрайства.

Вiдмiннiсть привласнення, розтрати та заволодiння чужиМ майном шJIяхом зловживання

службовою оaобоо свотм службовим становищем вiд iнших форм "розкрадання". Вiдмiннiсть
шахрайства та заподiяння майновот шкоди шляхом обману чи зловживання ловiрою. об'ективнi
ознаки знищення та пошкодження чужого майна.

6. Злочини у сферi господарськоi дiяльностi
,ЩокументИ, пfuроблення яких може утворювати oKpeMi склади злочинiв у сферi

господарськоi дiяльнЪстi. Предмет контрабанди. ознаки об'сктивноi сторони у складi

оо"rрuйrrди. fliяння у скJIадах ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв

та ухилення вiд сплати страхових BHeckiB на загаJIьнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

fliяннЯ У складi фiктивного пiдприемництва. Вiдмiннiсть протидii законнiй господарськiй

дiяльносii вiд вимагання. Прелмет у складi легалiзацiт (вiдмивання) доходiв, одержаних

злочинним шляхом. ,щiяння у склалi легалiзацii (вiдмивання) лохолiв, одержаних злочинним

шJUIхом. ВiдмiннiсТь шахрайСтва З фiнансовИми ресурсами вiд шахрайства та вiд ухилення Bi}

сплатИ податiiв, зборiв, iншиХ обов'язкоВих платежiв. Iнформацiя, незаконнi дiяння щодо якоi

може утворювати oKpeMi склади злочинiв у сферi госrrодарськоТ дiяльностi.
7. Злочини проти громадськоi безпеки

.Щiяння у складi .r"ор.""я злочинноi органiзачii. особливостi кватliфiкацiТ злочинiв,

вчинених у склалi злочиннот органiзацiт. Поняття банди. .щiяння у склалi бандитизм. Поняття

военiзованого та збройного формування, вiдмiннiсть мiж ними. Поняття терористичноi групи та

терористичноi органiзацii. ,щiяння у склалi терористичного акта. Мета у складi терористичного

u*u. Н.ruконцi дiяння зi збросю, що можуть утворювати склади злочинiв проти громадськоi

безпеки.
8. Злочини проти безпеки руху та експлуатацiiтранспорry
!iяння у скJIадЕlх злочинiв проти безпеки руху та експлуатацii автомобiльного транспорту.

наслiдки у складах злочинiв проти безпеки руху та експлуатацii автомобiльного транспорту.

суб'екти ускладах злочинiв tIроти безпеки руху та експлуатацii автомобiльного транспорту.
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9. Злочини проти громадського порядку та моральнtiстi
[iяння .у склалi хулiганства. CyTHicTb хулiганського мотиву. Вiдмiннiсть хулiганства,

вчиненого групою осiб, вiд групового lrорушення громадського порядку. Поняття масових

заворушень. Вiдмiннiсть масових заворушень вiд групового порушення громадського порядку.

10. Злочини у сферi обiry наркотичних засобiв, психотропних речовин, iix аналогiв або

прекурсорiв та iHmi злочини проти здоров'я населення- 
поr"rтя наркотичних засобiв, психотропних речовин, Тх аналогiв та прекурсорiв, iх мiсuе у

складах вiдповiдних злочинiв. Щiяння у складах злочинiв, предметом яких е наркотичнi засоби,

психотропнi речовини, ii аналоги i прекурсори. .щiяння у складах злочинiв, що сприяють

поширенню HiipKoMaHii.
11. Злочини проти авторитету органiв державноТ владио органiв мiсцевого

самоврядування та об'сднань громадян
Пр.дr", у складах злочинiв проти авторитету органiв державноi влади, органiв мiсцевого

саN,Iоврядування та об'еднань громадян. Потерпiлий у скJIадах злочинiв проти авторитету органiв

державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та об'сднань громадян. Суспiльно небезпечнi

дiяння у скJIадах злочинiв проти авторитету органiв державноt влади, оргаIllв мlсцевого

самоврядування та об'сднань громадян.
12. Злочини У сферi с.lryжбовоi дiяльностi та професiйноi дiяльностi, пов'язаноi з

,ф

наданням публiчних послуг
поняття зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями. Поняття

перевищення влади або службових повноважень. .Щiяiння у складi службовоi недбалостi. Наслiдки

у складах злочинiв у сферi службовоi дiяльностi та професiйноТ дiяльноотi, пов'язаноi з наданням

публiчниХ послуг, ПредмеТ службовоГо пiдроблення. Поняття неправомiрноТ вигоди. Суспiльно

"Ьб..п.оri дiяннЯ з неправОмiрноЮ вигодою. Суб'ект злочинiв у сферi службовоi дiяльностi та

професiйноi дiяльностi, пов'язаноТ з наданням публiчних послуг.

13. Злочини у сферi правосуддя
СуспiльнО небеiпечНi дiяннЯ у складаХ злочинiв, суб'сктами яких с суддi та працiвники

правоохоронних органiв. Суспiльно небезпечнi дiяння у складах злочинiв, що вчиняютьсЯ

пьтерrriлйм, свiдками, експертами, перекладачами. Суспiльно небезпечнi дiяння пов'язанi з

невиконанням чи протидiею виконанню судових рiшень.

КРИМIНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАiНИ

1. Кримiнальний процес: загальнi положення
|.l. Крuлtiналtьнuй процес: поняmmщ суmнiсmь mа завlання. Поняття кримiнального

процесУ як специфiчногО виду дiяЛьностi. Поняття завдань кримiнального процесу. Iсторичнi

функцiй. Види функцiй кримiнального процесу.
1.3. Сuсmема крtлlпiнальноzо процесу. Поняmmя сmаdiЙ кршrпiнальноzо працесу, N

сuсmелlа, зллiсm i iавdання. Понятгя системи кримiнального процесу. Поняття стадiй

кримiнального процесу. Ознаки стадiй кримiнального процесу. Система стадiй кримiнального

процесу, iх загальна характериgтика, завдання та особливостi.' 
t,l, Крtлпtiнальна процесуulьна форма, вidносuна mа zapaHmii. Поняття, структура i

особливостi кримiнально-процесуальних правовiдносин. Поняття кримiнально-процесуальноТ

форми. особлиЪостi кримiнально-процесуальноi форми. Гарантii у кримiнальному судочинствi, iх
характеристика.

1.a. Наука KpttlwiHa,tbHo?o процесу, ii преdмеm, сшсmе]wа mа меmоdа. Поняття науки

кримiнального процесу. Предмет та система науки кримiнального процесу. Система методiв на}ки

кримiнального процесу.

форми кримiнального процесу.
1.2. Крttмiнальнi процесуальнi функцi:i:

2. Кримiнальний процесуальний закон
2.|. Краlwiнальне процесуulьне пршво:

rrроцесуального права як галузi права. Система

поняmmя mа рiзновudu. Поняття процесуальних

поняmmя mа значення. Поняття кримiнаJIьного
галузi кримiнального процесуального права.
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2.2" Крtt"лаiнальнi процесуальнi норлtu: поняmmя, "' слпрукmура i рiзноваdu. Поняття

кримiнальо", ,rроцaсуальних HopI\.I. Структура кримiнальних процесуальних норм. особливостi
санкцiй кримiна-гlьних процесуальних норм. Itласифiкацiя норм ttримiнального процесуzrльного

права.
2.3. Крttlwiнальне процесушtьне законоdавсmво: поняmmя mа сuсmелrа. [еrcерела

крtllиiнальноzо процесуальноzо права. Поняття кримiнального процесуального закону та його

a"u"a"n". Структура Кримiнального процесуального кодексу Украiни. Щжерела кримiнального

процесуtlльного права Украiъи. Практика Свропейського суду з прав людини як джерело

кримiнального процесучrльного права.

2.4. [iя крuлtiналt ноzо процесуNlьноzо законоdавсmва у просmорi, в часi mа 3а колоlw осiб

,Щiя норм кр"ц4iп-"пого процесуzrльного прав у часi. Поняття територiТ, на яку поширюеться дiя
кримiнального процесуаJIьного законодавства УкраТни. Випадки, коли кримiнальне процесуальне

.u*о"одuu.тво Украiни дiе за межами територiт Укратни. особливостi застосування кримiнального

процесуального законодавства щодо окремоi категорii осiб.

3. Засади кримiнального провадження
3.1.\acaDu крtt"лtiнальноzо проваdмсення: поняmпrя, значення, юласuфiкацiя, сuсmелаа mа

правовi zapaHmi:i реалiзацii. Поняття та значеЕн я засад кримiна-тъного провадження. Класифiкаuiя

au.uД пр"йir-"rЬ.о ,ро"адження. Система засаД кримiна,тЬного судочинства i правовi гарантiТ Тх

реалiзацiТ.
3,2.3аzальноправовi засаdu mа спецшфiка ii зuсmосування у крttlпiнальнол|у проваOнсеннL

змiст принципiв верховенства права. Законнiсть. Повага до людськот гiдностi. Забезпечення права

"u 
."ободу ,u особисту недоторканнiсть. Недоторканнiсть житла чи iншого володiння особи.

ТасмницЯ спiлкуванНя. НевтрУrаннЯ у приватНе життя. Недоторканнiсть права власностi. .Щоступ

до правосуддя та обов'язковiсть судових рiшень.
3.3. Заzальнопроцесуальнi засаdа mа спецuфiка lx засmосування у крtllwiнальноJуrУ

проваdмсеннi. piBHicTb перед законом i сулом. Змагальнiсть cTopiH та свобода в поданнi ними суду

cBoix доказiв i у ловеленнi перед судом Тх переконливостi. Безпосереднiсть дослiдження показань,

речей i документiв. Забезпечення права на оскарження tIроцесуальних рiшень, дiй чи

бездiяльностi. ,щиспозитивнiсть. Гласнiсть i вiдкритiсть судового розгляду та його повне

фiксування технiчними засобами. Розумнiсть cTpokiB. Мова, якою здiйснюеться кримiнальне

судочинство.
3"а. КрtУiнальнi процесуаЛьнi (абО zалузевi) засаdu mа'iх правовuЙ змiсm. Презумпцiя

невинуваТосп та забезпечення доведеностi вини. Свобода вiд самовикриття та право не свiдчити

проти близьких родичiв та членiв сiм'i. Заборона двiчi rrритягуватися до кримiнальноТ

вйповiдальностi.u одп. i те саме правопорушення. Забезпечення права на захист' Публiчнiсть. 
Ь,

4. Учасники кримiнального провадження
4,1" Учаснакu крIlilliнальноzо проваdнсення: поняmmя i юtасафiкацiя. Поняття суб'сктiв

кримiналЬногQ проЦесу, iХ мiсце i ролЬ у кримiнаЛьномУ судочинсТвi. Сторони та iншi г{асники
кримiнального провадження. Класифiкацiя суб'сктiв кримiнального процесу.

4.2. Cyd, слidчuй суddя, прасяхснай. Cyl,, суддя в кримiнальному прочесi. Функцii та

повноваження суду (суддi). Слiдчий суддя в досудовому провадженнi. Правовий статус

присяжного.
4.3. Сmорона обвuнувачення. Прокурор у кримiнальному процесi та його процесуrrльне

становище у pianr" стадiях кримiнального процесу. Органи досудового розслiдування та ik
компетенцiя. kерiвник органу досудового розслiдування. Процесуальне становище слiдчого

органу досудового ро..rriдування в кримiнальному процесi. Прочесуальна самостiйнiсть i
незалежнiсть слiдчого. Оперативнi пiдроздiли.
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4.4. Сmороt.а захасmу. Пiдозрюваний та обвинуваченйй, виправданий, засудясений, iх права

та обов'язки. Захисник i його процосуальне становище. Залуrення захисника до кримiнального
провадження.

4,5" Поmерпiлuй mа йоzо преdсmавнак у крuлriнальнолlу проваdлrcеннj. Потерпiлий як

учасниК кримiналЬного процесу. ПредСтавники та законнi представники потерпiлого, ix права та
обов'язки.

4.6. IHu,li учаснака кршrwiналльноzо процесу. Заявник. Щивiльний позивач, його права i
обов'язки у кримiнальному прочесi. I_{ивiльний вiдповiдач, його права i обов'язки. Представник
юридичноi особи, щодо якоi здiйснюсться провадження. Представник цивiльного позивача i
вiдповiдача. Свiдок, його права та обов'язки, вiдповiдальнiсть, Перекладач, його rrрава та
обов'язки. Експерт, його права та обов'язКи, вiдповiДальнiсть. Спецiалiст, його права та обов'язки,

вiдповiда-пьнiсть. Секретар судового засiдання, його повноваження. Суловий розrrорядник, його
повноваження.

4.7, Вidвоdи. обставИни, що виключаЮть можливiсть участi в кримiнальному провадженнi.

Вiдводи, самовiдводи i порядок iх вирiшення.

5. [окази i доказування в кримiнальному процесi
5.|. fокоза: поняmmя i ознака. Понятгя, cyTHicTb i значення кримiнального процесуальноГо

доказування. ,Щоказове право. Поняття доказiв. Належнiсть, до&овiрнiсть i допустимiсть доказiв.
Умови визнання доказiв недопустимими. .Щостатнiсть доказiв для прийняття рiшення У
кримiна_пьнiй справi

5.2. Класафiкацiя dоказiв. Класифiкачiя доказiв. Первiснi i похiднi докази. Обвинувальнi i
виправдувальнi док€ви. Прямi i непрямi докази. Особистi i речовi докази.

5.3. [оказування в KpulvtiHallbшowy процесi: поняmmщ значення, елеJиенmа. Елементи
кримiнально-процесуального докtвування. Способи збирання доказiв та iх прочесуrшьних Джерел.
Перевiрка i оцiнка доказiв та ix джерел.

5.4, Преdллеm, Meшci i суб'екmа dоказування Предмет, межi i суб'скти доказУвання у
кримiнальному провадженнi. Обов'язок та тягар доказування у кримiнальному прОцеСi.

Особливостi дЬказування в окремих стадiях кримiнального провадження.
5.5. Харакmерuсmuка процесуальнлlх dнсерел dоказiв, ix рiзновudи. Поняття джерел доказiв

та ix види. Показання та ix доказове значення в кримiнальному провадженнi. Показання свiдкiв i
потерпiлих. Речовi докази, строки i порядок iх зберiгання. .Щокументи як джерела доказiв.
Вирiшення питання про речовi докrви i документи. Висновок експерта i його докzLзове значення.

б. Процесуальнi документи, строки i витрати
6.1. Проуесуальнi dotEMeHma: поняmmя, рiзновudа, злtiсm, форлtа, значення. Поняття

процесусlЛьних докУментiв, iх види. Змiст, форма та значення' процесуurльних документiв у
кримiнальному процесi.

6.2, Процесуалльнi сmрокu: поняmmщ wtасuфiкацiя, значення, поряdок обчuслення"
Процесуальнi строки i ix правова природа. Поняття, значення i правила обчислення процесУальних

cTpoKiB. обов'язкоВiсть додеРжаннЯ процесуzlЛьних cTpoKiB, Порушення процесуальних cTpoKiB i Тх

наслiдки. Види процесуitльних cTpoKiB, Критерii визначення розумних cTpoKiB. особливостi
обчислення cTpoKiB, що визначаються годинами, днями, мiсяцями.

6.3, Поняmmя i рiзноваdш процесушtьнах ваmраm. Процесуальнi витрати, ik поняття, види i
значення. Визначення розмiру та розподiл процесуальних витрат. Зменшення розмiру
процесучtльних витрат. Звiльнення вiд оплати, вiдстрочення та розстрочення процесуальних
витрат. Витрати, що покJIадаються на державу. Рiшення щодо процесуальних витрат.

7. Заходи забезпечення кримiнального провадження
7.1. Зажоdu забезпечення крtлгwiнальноzо проваDеrcення: поняmmя mа юlасафiкацiя.

поняття заходiв забезпечення кримiнального провадження. Види заходiв забезпечення

кримiнального провадження,
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7.2. Заzqльнi правала засmосування захоdiв забезпеiення крuмiнальноZо проваduсення.

правила застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження. Органи, уповноваженi
застосовувати заходи забезпечення кримiнального тrровадження.

7.3. Рiзновudц захоdiв забезпечення крttпtiнальноzо проваdэкення, пidсmавu mа поряdок tx
засmосування. Виклик слiдчим, прокурором, суловий виклик, привiд, Накладення грошового

стягнення, Тимчасове обмеrкення у користуваннi спецiальним правом. Вiдсторонення вiд посади.

Тимчасовий доступ до речей i документiв. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна.

7.4. Меmа i пidсmавu засmосування запобiаrcнах захоdiв. Обсmавани, Iцо враховуЮmЬся

пра обраннi запобiэtсноzо захоdу. Поняття запобiжних заходiв. Вiдмiннiсть мiж запобiжними

aurод*" та iншимИ заходамИ забезпеченнЯ кримiна,тьного провадження. Класифiкацiя

запобiжних заходiв.
1.5. Рiзновudа запобiнснuх захоdiв. особисте зобов'язання. особиста порука. Застава.

,Щомашнiй арешт. Тримання пiд вартою. Затримання особи.
1.6. ПорЯdок засmОсування, злпiнu i скасуваНня запобiltснuх захоdiа. Пiдстави i порядок

застосування запобiжних заходiв. Пiдстави i порядок змiни i скасування запобiжних заходiв.

Обставини, що враховуються при обраннi, змiнi чи cкacyBaнHi запобiжноГо ЗаХОДУ,

8. Щосудове розслiдування
8.|, fiсуdове розслiЪування: поняmmщ значення mа завdilння. Поняття, значення i завдання

стадii досудовоГо розслiдУвання. Етапи досудовоГо розслiдування. Поняття i значення загаJIьних

положень досудового розслiдування. Взаемодiя слiдчого i оперативних пiдроздiлiв. Щоручення
слiдчого. Використання науково-технiчних засобiв при проведеннi досудового розслiдування.
Розслiдування, кримiнальних правопорушень слiдчою групою.

8.2. Почаmок Docydonozo розслidування. Пiдстави для початку досудового розслiдування.
Вiдомостi, rцо пiдлягають внесенню до Сдиного реестру досудових розслiдувань. Слiдчi дii, що

допускаеться здiйснювати до внесення вiдомостей до Сдиного ре€стру досудових розслiдувань.
здiйснення досудового розслiдування без внесення вiдомостей до Сдиного ресстру досудових

розслiдувань.
8.3. Форlиu docydoBozo розслidування. особлавосmi docyDoBozo розслidування крtl"tпiнальнuх

просmупкiа. ,щiзнання i досулове слiдство як форми досудового розслiдування. особливостi

розслiдування кримiнальних проступкiв.
8.4. Пidслidнiсmь: поняmmя mа рiзноваdu. Поняття пiдслiдностi та ii види" Правила

територiальноi пiдслiдностi. Пiдслiднiсть за зв'язком проваджень.
8.5. об'еdнання i ваdiпення маmерiалiв docydoBozo розслidування. Пiдстави для об'еднання i

видiлення досудового розслiдування. Недопустимiсть об'еднання i видiлення матерiалiв

досудового розслiдування,
8.6. Сmрока docydonozo розслidування. Проdовеrcення сmрЬtу docydoaozo роlслidування-

строки дiзнання. Строки досудового.пiд.r"u. Пръдовження строку досудо;ого розслiдування. 
t,

8.7" Мшmерiалu docydoBozo розслiOування. Недопустимiсть розголошення вiдомостей

досудового розслiдування. ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його

завершення,
8.8. Оскарясення pilueHb, diй чu безdiяльносmi пil час docydonozo розслidування. Розгляд

кJIопотанЬ пiл чаС досудовоГо розслiдУвання. СтрокИ i порядок оскарження рiшень, дiй чи

бездiяльностi пiд час досудового розслiдування.

g. Слцчi(розшуковi) та негласнi слiдчi (розшуковi) дii'.
9.1. Слidчi (розtл.lукоqi) di:i: поняmmя i сасmема. Поняття, види та система слцчих

(розшукових) та негласних слiдчих (розшукових) лiй. Класифiкацiя слiдчих (розшукових) та

негласних слiдчих (розшукових) лiй.
9.2. Вtuwоеч do провеdення слiDчах (розu,lуковах) mа не?ласнuх слidчuх (розtuуковuх) diй.

загальнi процесуrtльнi вимоги до проведення та оформлення слiдчих (розшукових) та негласних

слiдчих (розшукових) лiй.
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9.3. ГласНi слidчi (розшукоВi) di:i. Щопит: поняття, видиЪа порядок проведення. Пред'явлення

для впiзнання: поняття? види та порядок проведення. Обшук: поняття, мета та порядок
проведення. Огляд: поняття, мета, види та порядок проведення. Слiдчий експеримент.

Освiдування особи. Експертиза: поняття, пiдстави та процесуальний порядок проведення.

9.4. Неашснi слidчi (розu,lуковj) dji. Поняття та система негласних слiдчих (розшукових) лiЙ.
Суб'екти прийнятгя рiшення про проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй. Використання

результатiв негласних слiдчих (розшукових) дiй у доказуваннi. Втручання у приватне спiлкування.
обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи. Установлення
мiсцезнаходженЕя радiоелектронного засобу. Спостереження за особою, рiччю абО мiсцем.

МонiториНг банкiвських paX}.HKiB. Аулiо-, вiдеоконтроль мiсця, Контроль за вчиненням злочину.

ВиконаннЯ спецiальногО завдання з розкриТтя злочинноТ дiяльностi органiзованоТ групи чи

злочиннот органiзаuii. Негласне отримання зразкiв, необхiдних для порiвняльного дослiдження.

10" Повiдомлення про пiдозру
l0.1. Пidозра у крuлпiнальнолrу проваdlсеннi: поняmmя i ознака. Понятгя, пiдстави та

значення повiдомлення про пiдозру. Випадки повiдомлення про пiдозру.
|0.2. 3tпiсm i форлtа пacbJl4onozo повidомлення про пidозру. Складання повiдомлення про

пiдозру. Змiстлисьмового повiдомлення про пiдозру.
|0.3, Поряdок повidомлення про пidозру. flопаm пiDозрюТаноzо. Порядок повiдомлення про

пiдозру. Права пiдозрюваного та Тх роз'яснення. Вручення rrисьмового повiдомлення про пiдозру.

Особливостi повiдомлення про пiдозру окремiй KaTeiopiT осiб.
l0.4. Злtiна повidомлення про пidозру. Пiдстави для змiни повiдомлення про пiдозру.

Процедура змiни повiдомлення про пiдозру.

11. Зупинення i закiнчення досудового розслiдування
|1.1.3упuненнЯ docydoпozo розапilувапня: поняmmя, пidсmава mа процесуальнuй поряdок.

Поняття, пiдстави, }мовИ та rrроцесУальниЙ порядок зупинення досудового розслiдування. Розшук

пiдозрюваного.
11.2. Вidновлення ЙocydoBozo розслiDування: поняmmя, пidсmавu mа процесушtьнuй

поряdок. Пiдстави для вiдновлення досудового розслiдування. Проuесуальний порядок

вiдновлення досудового розслiдування.
11"3. Форма закiнчення docydoBozo розслidування. Загальнi положення закiнчення

досудового розслiдування. Форми закiнчення досудового розслiдування. Закриття кримiнального
провадження: пiдстави та процесуа-пьний тrорядок. Пiдстави та процесуальний порядок звiльнення
оiоби вiд кримiнальноi вiдповiдальностi. Клопотання прокурора про звiльнення особи вiд
кримiналЬноi вiдпоВiдальностi. Вiдкриття матерiалiв кримiнальЕого провадження iншiй cTopoHi.

ознайомлення з матерiалами кримiнального провадження. обвин}вальний акт та його значення.

клопотання про застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру та йогъ

змiст. Вручення копiй обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходiв

медичного чи виховного характеру та реестру матерiалiв досудового розслiдування.
систематизацiя i технiчне оформлення матерiалiв кримiна,чьного провадження.

12. ПiлсУднiстЬ у кримiНальному провадженнi. Пiдготовче провадження у першiй
iнстанцii

l2.1. ПidcydHicmb: поняmmя mа рiзновudи. Поняття i значення пiдсудностi у кримiнальному

процесi. Види пiдсудностi. Пiдстави та порядок передачi справ з одного суду до iншого.

l2.2. Пidzоmовче проваdнсення: поняmmщ завdання, поряdок зdiйснення mа сmрокЙ
Поняття, cyTHicTb i завдання пiдготовчого судового провадження. Порядок i строки пiдготовчого

судового провадження. Порядок пiдготовчого судового провадження.

|2.3. Рiшення, якi лtа€ право прайняmа суd на cmadit пid?оmовчоzо проваduсення. Питання,

якi з'ясовуються суддею при пiдготовчому судовому провадженнi. Рiшення, якi приймаються за

результатами пiдготовчого судового провадження. Закриття кримiнального провадження на стадiт

,riд.оrо"rого провадження. Пiдстави i процесуальний порядок повернення обвинувального акта,
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кJIопотань про застосування примусових заходiв виховногd чи медичного характеру прокурору
або за пiдсуднiстю. Призначеншя судового розгляду.

l2.4. Варiulення пumанц пов'язанuх з пilzоmовкою dо cyDoBozo розzляdу" Щii сУллi,

пов'язанi з пiдготовкою до судового розгляду.
l2.5. ознайомлення з маmерiсъ,лLfпа кршмiнальноzо проваdlrcення. Проuесуальний порядок

ознайомлення з матерiалами кримiнального провад}кення.

13. Суловий розгляд
l3"l. Суdовuй розzляd: поняmmя, сuсmеIиа mа за?шlьнi полоltсення. ClTHicTb i значення

стадii судового розгляду. Загальнi положення судового розгляду кримiнальноi справи.

Безпосереднiсть, ycHicTb, безперервнiсть судового розгляду, Учасники судового розгляду та

наслiдки ix неявки до суду. Пiдстави i порядок вiдкладення судового засiдання, зупинення
судовогО проЁадження. Заходи' якi застоСовуються дО порушниКiв порядКу у залi судових
засiдань. Застосування заходiв забезпечення кримiнаJIьного провадження, проведення слiдчих
(розшlкових) дiй пiд час судового розгляду. Проведення процесуальних дiй у режимi
вiдеоконференчiТ.

t3.2. Меаrci cydoBozo розuяdу. Поняття та значення меж судового розгляду. Встановлення
меж судового розгляду.

l3.3. Процеdура cydoBozo розаlяdу. Етапи судового розiЪялу, Тх змiст. Суть, структУра i
завдання пiдготовчоi частини судового засiдання, Поняття i завдання судового слiдства. Порядок

дослiдження доказiв в судовоМу засiдання. Спрощений порядок судового слiдства. Порядок
судових дебатiв. Промови i реплiки cTopiH. останне слово обвинуваченого" Прочесуальний
порядок постановлення судового рiшення. особливi порядки провадження в судi першоi iнстанцiт.

Спрощене судове провадження щодо кримiнальних проступкiв, Провадження в сулi присяжних,

14. Суловi рiшення у кримiнальному провадженнi
l4.|, CydoBi рiшення: поняmmя mа значення. Поняття судових рiшень. Значення судових

рiшень у кримiнальному провадженнi.
l4.2. \aKoHHicmb, обrрунmованiсmь i вмоmавованiсmь суDовuх pfuaeHb. Суть законностi

судовогО рiшення. ОбrрунтоВанiстЬ судовогО рiшення. Вмотивованiсть судового рiшення.
Наслiдки пор).шення вимог щодо законностi, обгрунтованостi i вмотивованостi судових рiшень.

|4.3" Ухвала суdу: поняmmя, рiзноваdа mа змiсm- ПоняттЯ та види ухв&ч сулу. Порядок
постановлення 1хвали. Структура i змiст ухвЕrли сулу. Особливостi оформлення у(вали, що
постановляеться без виходу суду до нарадчоi кiмнати.

|4.4. Варок cydy: поняmmщ рiзновudа mа з.uiсm. Поняття i значення вироку. Види вирокiв.

Структура i змiст обвинувального i виправдувального вироку.
l4.5. Поряdок ухвалення mа проzолоIлення суdовоzо рiшення. Окрема dулtка cyddi. Порядок

ухвiIленнЯ судовогО рiшення. ПроголоШення судоВого рiшеНня. Звiльнення обвинуваченого з-пiД

варти. Заходи пiклування про неповнолiтнiх, непрацездатних i збереження майна обвинуваченого.

Значення та оформлення окремоi думки суллi.
14.6. Роз'яснення змiсmу cydoBozo рiшення. Порядок роз'яснення судового рiшення,

15. Провадження в сулi апеляцiйноi iнстанцii'.
l5.1. ПрЬваdнсення в cydi апеляцiйноi iнсmанцiI: поняmmя, расu, завdання mа значеннЯ.

Правова 11рирода' cyTHicTb i завданнЯ перевiркИ судовиХ рiшенЬ в апеляцiЙномУ порядку. Сули, якi

розгJIядають справи в апеляцiйному порядку, iх повноваження.
15.2. CydoBi рiшення, якi лtоясУmь буmа ocчap)tceшi в апелЯцiйномУ поряdку. Суловi

рiшення, що можуть бути оскарженi в апеляцiйному порядку.
15.3. Суб'екmu права на апеляцiйНе оскарilсення, процесуальнай поряdок i сmрокu

апеляцiйНо2о ocцaцr*"ino. ПравО на апеляЦiйне оскарження. Порядок i строки апеляцiйного

оскарження вироку, ухваJIи про. застосування примусових заходiв медичного чи виховного

характеру, ухвали суду, }D(Bали слlдчого суддl.
l5.4. Форлtо mа змiсm апеляцiйно'i cKapza. Залutаення апеляцiйноi. скарzа без руху, i:i

повернення айо BidlwoBa у BidKpammi проваdнсення. Вимоги до апеляцiйноI скарги. Пiдстави для
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зz}лишення апепяцiйноi скарги без руху, Пiдстави та наслiдки повернення апеляцiйноТ скарги.

Пiдстави та наслiдки вiдмови у вiдкриттi апеляцiйного провадження.
15.5. НаслiDкu поdання апеJ.яцiйноt cnapzu. Пidzоmовка do апеляцiйноzо розzляdу. Щt'i

суддi-доповiдача по пiдготовцi справи до апеляцiйного розгляду.
15,6. Заперецення на апеляцiйну скар?у. Вidлtова Bid апеляцiйноI cKapza, змiна mа

dоповнення апеляцiйно'i cKapza пiD ,tac апеляцiйноzо проваdмсення, Заперечення на апеляцiйну
скаргу, Прочесуальний порядок вiдмови вiд апеляцiйноТ скарги, if змiни чи доповнення.

l5.7. Mectci переаtяdу cyloM апеляцiйноi iнсmанцi:i. Апеляцiйнuй розzляd. Визначення меж
перегляду справи судом апеляцiйноi iнстанцii. Процедура апеляцiйного розгляду. Письмове
апеляцiйне tIровадженнrI.

15.8. Резульmаmu розzляdУ крtлlпiнальноzо проваdltсення апеляцiйнам суDо,u.

Повноваження суду апеляцiйноi iнстанцii за результатами розгляду справи. Пiдстави для змiни чи
скасування судового рiшення судом апеляцiйноi iнстанцiт. Пiдстави для скасування судового

рiшення судом апеляцiйноi iнстанцiI. Пiдстави для lrризначення нового розглrIду у сулi першоi
iнстанцii.

5.9" CydoBi рfuаення cydy апеляцiйноi iнсmанцii. Вирок суду апеляцiйноТ iнстанцii. Ухвала
суду апеляцiйноi iнстанцii.

16.1. Проваdаrcення з ваконання суdовuх рiшень: завdання mа значення, Понятrя, значення
та завдання стадiТ виконання судових рiшень. Питання, якi вирiшуються судом пiд час виконання
вирокiв. Нагляд за дотриманням законiв пiд час виконання судових рiшень.

|6.2. Поряdок набрання законноt сuла cydoBtllw рiu,леннялt Набрання судовим рiшенням
законноi сили. Наслiдки набрання законноi сили судовим рiшенням. Обов'язковiсть рiшень сулу.

16.3. Поряdок звернення вuроtgl, ухвалu cydy do вuконання. Порядок та строки зверненнrI

судового рiшення до виконання. Порядок виконання судових рiшень у кримiнальному
IIровадженнi. Органи i служби, якi виконlтоть вирок i забезпечують виконання кримiна-пьних
покарань,

16.4. Вidсmрочка вuконання Bupol<y. Пiдстави i процедура вiдстрочки виконання вироку.

16.5. Пumання, якi вuрiшуюmься cydolw пid час mа пiсля вuконання вuрокiв. Поряdок iX
вuрiu,lення. Прочесуальний порядок розгJIяду та вирiшення питань, якi виникають пiД час

виконання вироку. Пiдстави для звiльнення вiд вiдбування кримiнального покарання. Умовно-
дострокове звiльнення вiд покарання i замiна невiдбутоi частини покарання бiльш м'яким.
Застосування до засуджених примусового лiкування та його припинення. Тимчасове залишення
засудженого у слiдчому iзоляторi. Умови утримання осiб, засуджених до позбавлення волi.

Розгляд судом клопотання про зняття судимостi.

17. Провадження в сулi касацiйноl iнстанцii
|7.|. Проваdаrcення в cydi касацiйноi iнсmанцit: поняmmя, pl,tctl, завdання mа значення.

Сlть i значення касацiйного провадження. Завдання стадii касацiйного провадження.
l7.2. CydoBi рiu,лення, якi tпонсуmь буmа ocnap)tceшi в касацiйнолtу поряdку. Об'екти права

на касацiйне оскарження у кримiнальному процесi.
l7.3. Особа, якi маюmь право поdаmа касацiйну скарzу, поряdок i сmрокu касацiйноzо

оскарJIсення. Право на касацiйне оскарження. Строки касацiйного оскарження. Порядок подання

касацiйноТ скарги.
|7.4. BaMoza dо касацiйноi скарzu. 3алuu,лення касацiйно'i скарzu без руху абО П

повернення. Форма i змiст касацiйноТ скарги. Пiдстави та наслiдки зrlлишення касацiйноТ скаргй

без ру<у або rr повернення.
|1.5. Вidкрummя касацiйноzо проваdжсення. Пidzоmовка касацiйноzо розzляdу. Порядок i

строки вiдкриття касацiйного провадження. дii суддi-догtовiдача по пiдготовцi справи до
касацiйного розгляду.

17.6. 3аперечення на касацiйну скарzу. Вidлtова Bid касацiйноi скарzu, з"uiна i dоповнення
касацiйноi ckapzu пid час касацiйноzо проваdсrcення. Заперечення на касацiйну скаргу.

Процесуальний порядок вiдмови вiд касацiйноi скарги та Ti доповнення.

24



17.7. Melci переыяdу cydoM касацiйноi iнсmанцii. Касацiйнuй розzляd. Межi перегляду
справи судом касацiйноi iнстаrrцii. Прочелура касацiйного розгляду.

l7.8, Резульmаmа розzляdу справu касацiйнttlw суlолt. CydoBi рitоtення cydy касацiйноi
iнсmанцi|i. Повноваження суду касацiйноi iнстанцii за результатами розгляду справи, змiст
судових рiшень суду касацiйноi iнстанцii.

18. Провадження у Верховному Сулi. Провадження за нововиявленими обставинами.
|8.1. Проваdмсення у Верховнuиу Cydi: поняmmя i завdання. Завдання i значення перегляду

судових рiшень Верховним Сулом Украiни.
|8.2. Пidсmавrl dля переzляdу cydoBax рiшень Верховнаrп Суdолt. Пiдстави для переглядУ

судових рiшень Верховним Сулом.
|8.3. Поряdок поdшння mа розzляdу заявu про переzляd cyDoBozo рiu,лення Верховналt

Cydolta. Право на звернення про перегляд судових рiшень Верховним Сулом. Строк подання заяви

про перегляд судового рiшення. Порядок розгляду справи Верховним Сулом.
l8.4. Резульmаmа розашdу крtt"пtiнальноzо проваdеrcення BepxoBHtlм CydoM. Обов'язковiсmь

piu,leHb Верхqвноzо Cydy. Повноваження Верховного Суду за результатами перегляду. Види
судових рiшень Верховного Суду та ix обов'язковiсть.

l8.5" Проваdмсення за нововаявленалrа обсmаванаrпu:''Опоняmmя, завdання i значення.
Загальнi положення перегляду судових рiшень за нововиявленими обставиналци. Строки та
пiдстави для здiйснення кримiнального провадженнi за нововиявленими обставинами. Вимоги до
заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами.

19. Особливi порядки кримiнального провадження
l9.|, Крамiнальне проваdлtсення на пidсmавi yzod. Влди угод, iх iнiцiювання та УМоВи

укладання" Змiст угоди про шримирення. Змiст угоди про визнання винуватостi. Загальний порядок
судового провадження на пiдставi угоди. Вирок на пiдставi уголи. Наслiдки невиконання угоди.

|9.2. Крtt"лtiнальне проваdхсення у формi праваmноzо обвuнувачення. Початок
кримiнального провадження у формi приватного обвинувачення. Вiдшкодування шкоДи
потерпiлому у кримiнальному провадженнi у формi приватного обвинувачення. Початок
кримiнального провадження у формi приватного обвинувачення. Вiдшкодування шкоДи
потерпiлому у кримiнальному провадженнi у формi приватного обвинувачення.

19.3. Крu.мiнальне проваdхсення u4оdо oKpe.Moi каmеzорii осiб. Особи, щодо яких
здiйснюсться особливий rrорядок кримiнального провадження. Особливостi притягнення до
кримiнальноi вiдповiдальностi окремоТ категорiI осiб, ix затримання i обрання запобiжного заходу.

l9.4. Крttпоiнальне проваdлrcення tцоdо неповнолimнiх' Обставини, що пiдлягають
встановленню у кримiнальному провадженнi щодо неповнолiтнiх" Порядок кримiнальногЪ
провадження щодо неповнолiтнiх. Особливостi проведення процесуальних дiй та застосування
заходiв примусу щодо неповнолiтнiх пiдозрюваних, обвинувачених. Порялок застосування До

неповнолiтнього обвинуваченого примусових заходiв виховного характеру. Застосування
примусових заходiв виховного характеру до неповнолiтнiх, якi не досягли BiKy кримiнальноТ
вiдповiдальностi. Особливостi досудового розслiдування у кримiнальному провадженнi щодо
застосування примусових заходiв виховного характеру.

19.5. Крамiнальне проваdеrcення u4оDо засmосування прамусовuх захоdiв лrеduчноzо
харакmеру. Пiдстави для здiйснення кримiнального провадження Iцодо застосування примусових
заходiв медичного характеру. Особливостi досудового та судового кримiнального провадженнЯ

щодО застосуваНня примуСових захОдiв медичного характеру та щодо обмежено осудних осiб.
проведення психiатричноi експертизи. обставини, Що пiдлягають встановленню у кримiнальному
провадженнi щодо застосування примусових заходiв медичного характеру.

19.б. KpmwiHallbHe проваdнсення, яке .шiсmаmь dернсавну mа€мнuцю. особливостi
кримiнального провадження, яке мiстить вiдомостi, що становлять державну тасмницю. Охорона

державноТ таемницi пiд час кримiнального rrровадження.
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lg.7. Крttlпiнальне проваdхсення на mерumорii'" dаплолцаmачпuж преDсmавнuцmв

консульська)с усmанов Украiнu, на повimРЯНОМ!э лrорсько.rпу ча рiчковолtу cyOHi, u4о перебува€ 3а

tflе}tсOлrа УкраIнч пid прапороJчI або з розпiзнавалльнл,tlлr знакола Украiнu, якu4о це cydHo

прuпасано do порmу, розmалцованоzо в YKpaiHi. особливостi здiйснення кримiнапьного

провадження на територii дипломатичних представництв, консульських установ УкраТни, на

пЪвiтряному, морському чи рiчковому суднi, що перебувае за ме}каN4и УкраТни пiд прапором або з

розпiiнавальп"й ."anoM УкраТни, якщо це судно приписано до порту, розташованого в YKpaTHi.

Мi.ц. 11роведення досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених на територiТ

дипломатичних представництв, консульських установ, суден УкраТни.

20. Мiжнародне спiвробiтництво пiд час кримiнального провадження
20.|. МiэtснароDне спiвробimнацmвО пiD час крuмiнальноzо проваdнсення: поняmmя,

завdання mа правова основа. Поняття мiжнародного спiвробiтництва у кримiна,rьному

судочинствi. Законодавство, що регулюс мiжнародне спiвробiтництво пiд час кримiнального

провадження.
20.2. 3аzальнi засаdч lvtiatcHapolHozo спiвробimнuцmва. Загальнi засади мiжнародного

спiвробiтництва пiд час кримiнального провадження. обсяг та види мiжнародного спiвробiтництва
пiд час кримiнального провадження. Щентральнi органи Украtни, що забезпечують мiжнародне

спiвробiтництво у кримiнальному провадженнi. '*

20.3. ПрЬЦесуа,льнаЙ поряdоК наdання лwiэtснароdно'i правовоi dополпоzu пid час провеOення

процесушlьiчж оiл, Мiжнародна правова допомога при проведеннi процесуальних дiй. Змiст та

фЪрма запитУ про мiжнародну правову допомогу. Виконання запиту в iноземнiй державi. Розгляд

запиту iноземного комrrетентного органу про мiжнародну правову допомогу. Порядок виконання

запиту (доручення) про мiжнаролну правову допомогу на територii Украiни. Виклик особи, яка

перебувас за межами Украiни.
20.4. Суmнiсmь ваdачi (ексmраduцii) особu, яка вчuнаJ.а крtLпtiнальне правопоруulення.

Видача осiб,. якi вчинили кримiнальне правопорушення (екстралиuiя). Межi кримiнальноi

вiдповiда-шьностi виданоi особи. Щентральнi органи Украiни щодо видачi особи (екстрадиuiТ).

особливостi затримання особи, яка вчинила кримiнa}льне правопорушення за межами УкраТни.

Екстраличiйний арешт. Проведення екстрадицiйноi перевiрки. Вiдмова у видачi особи
(екстраличii).

20.5. Краллiнальне проваdмсення У поряdкУ перейняmmя. Порядок i умови перейняття

кримiнального провадження вiд iноземних держав. Порядок кримiнаJIьного провадження, що
перейняте вiд iншоi держави.

20.6. ВшзНання mа вuконання BapoKiB iноземнuх cyliB i переdання засуdмсенах осiб.

Визнання та виконання вирокiв сулiв iноземних держав та передача засуджених осiб. Пiдстави i
порядок виконання вирокiв сулiв iноземних держав. Виконання вИроку сУду iноземноi держави.

розгляд судом питання про lrриведення вироку суду iноземноi д.рп.u"й у вiдповiд"i.ru iъ

законодавством Украiни. Визнання та виконання вирокiв мiжнародних судових установ.

АЛМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАiНИ

1. Адмiнiстративне право, .
1.1. Поняmmя mа суmнiсmь публiчноzо права Еволюцiя поглядiв вчених на природу та

розмежування публiчного та приватного права. .щавньоримська традицiя розмежування
,rpr"ur"o.o i публiчного права. Теорiя розмежування публiчного та lrриватного права Рулольфа

фЪн €рiнга. Теорiя ро.r"*у"uпня публiчного та приватного права Георга Еллiнека. ТеорiЯ

роar"*у"u"ня публiчногО та гIриваТного праВа в працяХ радянських вчених. Cl^racHe розумiння
публiчного i приватного права. Критерii розмежування публiчного та приватного права.

1.2, Публiчнай iнmерес Юридичне зпачення поняття "iнTepec". Змiст поняття "публiчний

iHTepec''. КритЬрiт ро.r.*уЪuння публiчного та приватного iHTepecy.

|.3. Поняmmя mа ознакll аdлtiнiсmраmuвноzо права як zалузi публiчноzо пршва Сутъ

гrублiчно-сервiсного (людиноцентристського) пiдходу до розумiння предмета сучасного

адмiнiстративного права. Вiдносини, що складають предмет суIасного адмiнiстративноГо права.
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1.4. Меmщ завdання mа ocHoBHi поняmmя аltпiнiсiпраmuвноzо правс Мета i завДання

сучасного адмiнiстративного права. Поняття та призначення понятiйно-категорiального апараТУ

сучасного адмiнiстративного права. Змiст категорii "публiчна влада". Змiст категорiТ "СУб'ект

владних повнова}кень". Зtrцiст категорii "публiчне алмiнiстрування".
1.5. Сuсmема аОлtiнiсmраmавноzо правс Поняття галузевого та iнституцiйного способiв

побулови системи адмiнiстративного права. Сучасний пiдхiд до розlмiння системи
адмiнiстративного права та напрями fi трансформацii.

|.6. Меmоd аdлtiнiсmраmuвноzо права Поняття системи методiв правового регулювання
адмiнiстративного права. Змiст кожного методiв субординацii, координацiТ та реорлинацii.

1.7. Спiввidноutення adMiHicmpamuBшolo права з iHultшta zалузяма права OcHoBHi аспекти

спiввiдношення адмiнiстративного права з iншими гЕIлузями права (конституцiйне, фiнансове,
цивiльне, трудове право).

2. Становлення та розвиток адмiпiстративного права

2.|. Вumокu наукu аdлriнiсmраmuвноzо права Iсторичнi та соцiальнi передумови виникнення
камералiстики. Предмет камералiстики; Ti вплив на розвиток полiцейського права. Iсторичнi та
соцiальнi 1rередумови виникнення полiцейського права. Прецмет науки полiцейського права.

Iсторичнi та Ьоцiальнi перелlмови виникнення адмiнiстративноf,о права. Особливостi формування
адмiнiстративного права в краiЪах захiдноi европи. Вiдмiнностi мiж нiмецькою та францУЗЬкОЮ
школами адмiнiстративного права, Вiдмiнностi мiж науками полiцейського та адмiнiстративного
права.

2.2. Фоljмування аdлtiнiсmраmавноzо права в YKpatHi Iсторичнi та соцiальнi передумови

виникнення полiцейського права на украiнських земJшх в 19 ст. Iсторичнi та соцiальнi перелумовИ

формування науки адмiнiстративного права на украiнських землях в кiнцi i9 i на початкУ 20 Ст.

особливостi радянськоi науки адмiнiстративного права. ocHoBHi проблеми та напрями

реформування науки адмiнiстративного права в сучаснiй УкраiЪi.

3. Принципи адмiнiстративного права

3.1. Поняmmя mа значення прuнцапiв adMiHicmpamuпHozo права. Поняття та значення

принципiв адмiнiстративного права, зокрема, ix системоутворююча роль; використання iх у
процесi законотворчоi та нормотворчоi дiяльностi, створення ними основи для судового контролЮ

за адмiнiстративними дiями; заповнення пропrлин у сферi адмiнiстративно-прi}вового

регулювання суспiльних вiдносин.
3.2, ПраНцuп верхОвенсmва права. ЗначеннЯ принципу верховенства права в регулюваннi

адмiнiстративних вiдносин. Елементи принципу верховенства'права (принцип законностi;
юридичноi визначеностi; заборони свавiлля та дискрецiйних повноважень; досТУПУ ДО

незалежного суду; дотримання прав людини; заборони дискримiначiТ).
3.3. Прuнцапu налеilсноzо уряdуВання. Iсторiя виникнення принцишiв наJIежного

урядування та особливостi ik нормативного закрiплення. Значення принципiв н€}ЛежНого

урядуванн я для вiтчизняного адмiнiстративно-правового регулювання. MaTepia-пbHi принципи
належного урядування. Процесуальнi принципи належного урядування.

4. Щжерела адмiнiстративного права
4.1. Суmь mа Bada dхсерел adlwiHicmpamuяHozo права. Поняття джерел права та джерел

адмiнiстративного права.
4.2. Форлчtалtiзованi нацiональнi mа MiatcHapodHi dlсерела аdлtiнiсmраmавноaо права.

Поняття та види формалiзованих нацiональних джерел адмiнiстративного права: Конститучii
Украiни; законiв Украiни; пiдзаконних юридиЧних aKTiB; мiжнародних договорiв; юридичних

aKTiB СС. Роль <<м'якого права)> у системi джерел адмiнiстративного права.

4.3. cydoBi рiu,лення в сuсmемi dмсерел аdлliнiсmраmuвноzо права Поняття та види судових

рiшень, якi с джерелами адмiнiстративного права. Рiшення в системi джерел адмiнiстративного

права.
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4,4. Нефорлtалiзованi lлrcерела adMiHicmpamanшozo пfава Поняття i види неформаrriзованих

джерел адмiнiстративного права (норм моралi, традицiй та правовоТ локтрини),

5. Адмiнiстративно-правовий статус фiзичних осiб
5.1. Фiзачнi особu як суб'екmu alMiHicmpamuBшozo права Мiсце та ропь фiзичних осiб як

невiд'емного учасника адмiнiстративних правовiдносин.
5"2. Сmрукmура аdлtiнiсmраmuвно-правовоzо сmаmусу фiзuчнах осiб СтрУктУРа

адмiнiстративно-правовогО статусУ фiзичних осiб. Адмiнiстративна правоздатнiсть"

Ддмiнiстративна дiсздатнiсть. Загальний i спецiальний адмiнiстративно-правовi статуси фiзичних
осiб.

5.3. Суmь mа значення суб'екmuвнuх публiчнtlх прав особи Суть та значення "суб'ективних
публiчних прав". Види адмiнiстративних прав та обов'язкiв фiзичних осiб. Спiввiдношення

абсолютних та вiдносних адмiнiстративних прав та обов'язкiв фiзичних осiб,
5.4. Спецiальнi аd,viнiсmраmавно-пршвовi сmаmуса фiзачнuх осiб особливостi спецiальних

адмiнiстративно-правовиХ cTaTyciB фiзичних осiб: статус членiв адмiнiстративних колективiв;

статус суб'ектiв адмiнiстративноi опiки; статус жителiв територiй з особливим адмiнiстративно-
правовим режимом; статус суб'ектiв дозвiльнот системи; адмiнiстративно-правовий статус
iноземцiв та осiб без громадянства. .t

б. Адмiнiстративно-правовий статус громадських об'еднань
6.!. Поняmmя mа ознакш zроlпаdськuж об'еdнdнь Поняття громадського об'сднання. ознаки

громадських об'еднань, що вiдрiзняють iх вiд державних органiзацiй. Принчипи утворення та

дiяльностi громадських об'еднань.
6.2. Вudu zролtаdськuх об'еlнаньВиди громадських об'еднань за такими критерiями, як мета

створення, спосiб формування, територiальний масштаб дiяльностi, BiK учасникiв.
б.з" OcHoBHi нопрягпа реалiзацii аd,wiнiсmраmuвнO-правовоzо сmаmусу zроtпаdськuх

об'еdнань ocHoBHi засади адмiнiстративно-правового статусу громадських об'еднань. Елементи

адмiнiстративно-правового статусу полiтичних партiй. Прочелура ресстрацiТ полiтичних партiй.

.щержавний контроль за дiяльнiстю полiтичних партiй. Вiдповiдальнiсть посадових осiб та
громадян за порушення законодавства про полiтичнi партii. Елементи адмiнiстративно-правового
статусу молодiжних та дитячих громадських органiзацiй. Процедура легалiзацii молодiжних та

дитячих громадських органiзашiй. Напрями державнот пiдтримки молодiжних та дитячих
громадських органiзацiй. Елементи адмiнiстративно-правового статусу релiгiйних громадських

органiзацiй. Прочелура легалiзацii релiгiйних громадських органiзаuiй. Вiдповiдальнiсть

релiгiйноi громадськоТ органiзацii за порушення законодавства (лiквiдацiя). ,Щержавний контроль

за дiяльнiстю релiгiйних громадських органiзаuiй.

7. Адмiпiстративнi повноваження
7.1. Поняmmя аdллiнiсmраmавнuх повновахIсень Поняття та значення адмiнiстративних

повноважень в дiяльностi суб'екта публiчноi адмiнiстрачiТ.
7.2. Вudu adlwiHicmpamanшax повноваilсень Види адмiнiстративних повноважень в

залежностi вiд: виду суб'скта публiчноi адмiнiстрацii; виду публiчно-владноi дiяльностi, що

здiйснюсТься суб'екТом публiчноi адмiнiстрачiТ; мiсця суб'екта публiчноi адмiнiстрацii в загальнiй

системi цих об'ектiв; походження та процедури набуття адмiнiстративних повноважень; сфери

здiйснення суб'ектом публiчноi адмiнiстрацii публiчноТ дiяльностi.
7.3. Вuнакнення mа прuпанення аdлtiнiсmраmuвнuх повнова)tсень Пiдстави виникнення

адмiнiстративних повноважень, зокрема: внаслiдок народного волевиявлення; внаслiдок рiшення
,rо.uдо"оТ особи; внаслiдок державноi ресстрачii суб'екта публiчноi адмiнiстрацii; внаслiдок

рiшення суб'екта публiчноI адмiнiстрачii. Пiдстави Iтрипинення адмiнiстративних повноважень,

зокрема: наказним способом; внаслiдок досягнення мети створення суб'скта владних повноважень;

ЬавершенНя строкУ призначеннЯ (обрання) посадовоi особи; внаслiдок настання обставин,

передбачених чинним законодавством; припинення повноважень за рiшенняМ суду.
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7.4. Сmрукmура mа колwпеmенцiя суб'екmа публiiноi аdмiнiсmращit Пiдстави подiлу
суб'екта публiчноi адмiнiстрацii на департаменти, управлiння, вiддiли, групи, сектори, посади.

Поняття компетеIlцii як поеднання функцiй, повновах(ень та вiдповiдальностi суб'екта публiчноТ
адмiнiстрацiТ.

8. Адмiнiстративно-правовий статус органiв викоIIавчоi влади
8.1. Сuсmема opzaHiB вuконавчоt влаdu Поняття системи органiв виконавчоi влади в УкраiЪi.

OcHoBHi ланки органiв виконавчоi влади в УкраiЪi (вищi, центральнi, мiсцевi). Способи
класифiкацii органiв виконавчоi влади (за обсягом i характером компетенцii, за порядком
вирiшення IIитань, за спрямованiстю компетенцii, за територiальним обсягом повноважень).

8.2. Аdллцiнiсmраmuвно-правовuй сmаmус Кабiнеmу l|IiHicmpiB Украiнu OcHoBHi cTpyKTypHi
пiдроздiли КМУ. Адмiнiстративно-правовий статус Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи (виконавчо-

розпорядчi, органiзацiйнi, правотворчi повноваження КМУ).
8.3. Аdлtiнiсmраmuвно-правовuй сmаmус ценmршIьнuх opzaHiB вл,lконавчоi влшdu

Адмiнiстративно-правовий статус центраJIьних органiв виконавчоТ влади, зокрема: елементи
структури та повноваження MiHicTepcTB; елементи структури та повноваження служб, агентств та
iнспекцiй; елементи структури та повноваження центральних органiв iз спецiальниNш статусом.

8.4. Аdлtлiнiсmраmавно-правовuй сmаmус мiсцевuх dернсавнuх аdлtiнiсmрацiй (МДА)
Елементи структури МДА. OcHoBHi виконавчо-розпорядчi повнсjЬаження МЩА.

8.5. Вiйськово-цuвiльнi аdмiнiсmрацi|i прш провеdеннi анmumерорuсmачноi операцii
Пiдстави формування, функцii та повноваження вiйськово-цивiльних адмiнiстрачiй.

9. Ддмiнiстративно-правовий статус Президента Украiни та органiв мiсцевого
самоврядування

9"1. Аdлtiнiсmраmuвно-правовuй сmаmус ПрезаDенmш YKpa'iHa Змiст та структура
повноваженьо якi складають адмiнiстративно-правовий статус Президента Украiни (установчi,
кадровi, нормотворчi повноваження Президента в сферi виконавчоi влади).

9.2. Аdлwiнiсmраmuвно-правовuй сmаmус opzaHiB мiсцевоzо саlчtовряdування Змiст та
структура повноважень, що складають адмiнiстративно-правовий статус органiв мiсцевого
сilмоврядування, зокрема: делегованi виконавчо-розпорялчi повноваження органiв мiсцевого
сtl]\4оврядування; власнi адмiнiстративнi повноваження органiв мiсцевого самоврядування;
адмiнiстративнi обов'язки органiв мiсцевого самоврядування.

10" Ддмiнiстративно_правовий статус iнших суб'ектiв публiчноi адмiнiстрацii
l0.|. Поняmmя mа особлuвосmi юрudачнuх осiб публiчноzо права. Поняття та специфiчнi

особливостi юридичних осiб публiчного права. Способи класифiкацiI юридичних осiб публiчного
права.

10.2. Вudа юраdачнuж осiб публiчноzо права. Адмiнiстративно-правовий .rurуЪ
нацiональних KoMiciT регулювання rтриродних монополiй. Адмiнiстративно-[равовий статус

установ публiчного права, Правовi засади дiяльностi установ публiчного права. Органи управлiння
установами публiчного права. Порядок створення та припинення дiяльностi установ публiчного
права. Адмiнiстративно-правовий статус фондiв публiчного права.

11. Публiчна служба
l|.l. Поняmmя mа ознака публiчноzо слуеrcбовця Поняття та cyTHicHi ознаки публiчних

службовцiв як особливих суб'ектiв адмiнiстративного права.

|1.2. Вidлtiннiсmь публiчноi слуэtсбu Bid iнu,luх BadiB mруdовоt" diяльносmi особа Спiльнi Tti

вiдмiннi риси публiчноi служби i труловоi дiяльностi особи.
11.3. Bada публiчноi слунсба Мета та практичне значення класифiкаuiТ публiчних

службовцiв. КритерiТ класифiКацiТ публiЧноi служби в залежностi вiд завдання суб'скта публiчноi
адмiнiстрацiТ, виду суб'сктiв публiчноi адмiнiстрацiТ, змiсту публiчноТ служби, посади публiчного
службовця, способу добору на публiчну службу.

|1.4. облtиrcення публiчнuх слуltсбовцiв Види обмежень публiчних службовцiв, зокрема:

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо

29



одержаннЯ подарункiв; обмеження щодО сумiсницТва та сlъiiщеннЯ з iншимИ видами лiяльностi;
обмЪження пiсля припинення дiяльностi, пов'язаноi з виконанням функuiй дер}кави, мiсцевого

сtlмоврядування; обмеrкення спiльноi роботи близьких осiб.
11,5. Поняmmя dерuсавноi слуеtсба mа dернсавнuж слуJtсбовцiв Поняття

державноТ служби. ознаки дерrкавноi служби. Поняття права на дерх(авну слрlсбу,

не можуть бути лержавними службовцями.
11.6. Ваdш dерхсавнuх слулсбовцjа Нормативнi способи класифiкацii дер}кавних

(групи, пiдгрупи, ранги). Щоктринальнi способи класифiкацii державних службовцiв.
слух<бовцiв

l1.7. Прiiва mа обов'язкu dерuсавнах апуilсбовцiв
l1.8. iрuЙняmmЯ на depltcaBHy слунсбу СпособИ прийняття на державну службу. Порядок

проведення конкурсу на замiщення посад державноТ служби. Перевiрка вiдомостей про особу, яка

претендус на заняття посади. Склад i завдання конкурсноi KoMicii. оголошення про проведення

*brnyp.y. Перелiк документiв, якi подаються особою до конкурсноТ KoMicii. Способи юридичнOго

оформлення результатiв проведення конкурсу.
11.9. Прохоdаrcення lepHcaBHoi слуэrcба Пiдстави занят,гя вищоТ посади. Пiдстави

присвоснНя вищогО рангу. ПорядоК ведення особовоi справи державного службовця.

11.10. iропuо"пня depMcaBHot слуэtсбш Пtдстави припинення державноТ служби: втрата

права на державну службу; закiнчення строку призначення; iнiцiатива державного службовця;

iнiцiатива .уб'.*ru призначення; настання обставин, що склdhися незаIежно вiд волi cTopiH;

незгода державного службовця в разi змiни iстотних умов державноТ служби; iншi пiдстави

(досягнення пенсiйного BiKy, смерть, визнання безвiсiо вiдсутнiм або померлим).

11.11. Юрuduчна BidпoBidaltbHicmb depercaBHax слуuсбовцiв Кримiнальна вiдповiда,rьнiсть

державного службовця. Ддмiнiстративна вiдповiдальнiсть державного службовця. Щисuиплiнарна
вiдповiдальнiсть державного службовця (порядок проведення службового розслiдування, види

дисциплiнарних стягнень, що застосовуються до державних службовцiв). Майнова

вiдповiдальнiсть державних службовцiв.
11.12. Орzанu управлiння dермсавною

управлiння державною службою. Функцii та
служби.

та визначення
Види осiб, якi

слунсбою Функцii та повноваження органiв
повноваження органiв забезпечення державноТ

12. Нормативний акт публiчноi адмiнiстрацii
|2.|. Поняmmя mа значення нормаmuвнах акmiв публiчно'i аdлtiнiсmрацit Поняття та

юридичне значення нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацii.
l2.2. ознакu норjпаmuвноzо шкmа публiчноi аdлtiнiсmрацit Загаslьнi та спецiальнi ознаки

нормативного акта публiчноi адмiнiстрацiТ. Види нормативних aKTiB публiчноТ адмiнiстрацii за

aуб'aпrur' видання, територiальним масштабом дiяльностi, за ознакою внутрiшньоi та зовнiшньоi

спрямованостi.
l2.3. Вамоzu do нормаmавнuж aKmiB публiчноi аdлtiнiсmрсцii'Передумови ,u nou"o"u*.""i

суб'сктiв публiчноТ адмiнiстрацii щодо видання нормативних aKTiB. Види та змiст формальних та

матерiальних'вимог до нормативних akTiB публiчноI адмiнiстрачii, особливостi та процедура

прийнятгя даним органом нормативних aKTiB, Змiст та значення антикорупцiйноТ експертизи

нормативних akTiB публiчноi адмiнiстрачii. Процедура державноi peecTpauiT нормативного акта

публiчнот адмiнiстрацiт. Процедура оприлюднення та набрання чинностi нормативного акта

публiчноi адмiнiстрашiТ.
|2.4. Незаконнiсmь нормаmuвноzо акmш публiчноt аdlwiнiсmрацi'i Пiдстави незаконностi

нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацiТ. Зв'язок незаконностi нормативного акта з фактом
пaдоrр"ru"ня.формальних вимог пiд час його пiдготовки та видання.

13. Адмiнiстративний акт
l3.|. Поняmmя mа ознакu аdмiнiсmраmавноzо акmа Поняття, юридичне значення та ознаки

адмiнiстративного акта. Вiдмежування адйi"i"rрu.ивних aKTiB вiд iнших правових фор* дiяльностi

публiчноТ адмiнiстрацii.
13.2. Bada 

-аdлtiнiСmраmuвнuх 
акmiВ КласифiкацiЯ адмiнiстративних aKTiB за формото

волевиявлgння, юридичними наслiдками, дiею у часi, характером дiТ цдодо особи,
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|3.3. Поняmmщ cmadti mа вulиоzа dо аdлцiнiсmраmuвноi процеdурu Види та змiст стадiЙ
процедури прийняття адмiнiстративного акта. Суб'ектний скJIад процедури прийняття
адмiнiстративного акта. Вiдмiнностi мiж суб'сктами адмiнiстративноТ процедури. Вимоги до
процедури прийнятгя адмiнiстративного акта.

|3.4" Набуmmя чuнносmi аdлtiнiсmраmuвналl акmоJп Умови чинностi адмiнiстративного
акта. Способи доведення адмiнiстративного акта до вiдома адресата.

13.5. Прuпuнення dii аDtпiнiсmраmuвноzо акmа Зага,rьнi пiдстави припинення
адмiнiстративного акта. ,Щострокове припинення адмiнiстративного акта. Умови неможливостi

дострокового скасування адмiнiстративного акта.
13,6, Нiкчемнай аdлtiнiсmраmuвнuй акm Поътяття нiкчемностi адмiнiстративного акта.

Пiдстави визнання адмiнiстративного акта нiкчемним.

14. Адмiнiстративний договiр
|4.1. Поняmmя mа ознакu aDMiHicmpamunшolo ЙozoBopy Визначення адмiнiстративного

договору. Необхiднi ознаки адмiнiстративного договору. Додатковi ознаки адмiнiстративного

договору. Мiсце та значення адмiнiстративного договору серед iнших форм адмiнiстративноi

дiяльностi суб'сктiв публiчноi адмiнiстрацii,
l4.2. Вшdа аdлtiнiсmраmuвнuх dozoBopiB Види адмiнiстративних договорiв в залежностi вiд

характеру вiдносин мiж його сторонами. Види адмiнiстратиfiних договорiв в зrtлежностi вiд
предмета регульованих ними вiдносин.- 

143: Переdумова mа пidсmавч уtашdення' аdлtiнiсmраmuвноzо dozoBopy Нормативнi,
програмно-цiльовi, компетенцiйнi, адмiнiстративно-процедурнi передумови укладання
адмiнiстративного договору.

l4.4. Вшrпоzа do законносmi аdмiнiсmраmuвно?о dozoBopy Вимоги законностi
адмiнiстративного договору: загальнi вимоги публiчного права; спецiальнi законодавчi вимоги До

адмiнiстративних логоворiв; позагалузевi вимоги, запозиченi з цивiльного права,

14.5. Проmuправнi аdмiнiсmраmuвнi dоzоворu Поняття та пiдстави нiкчемностi
адмiнiстративного договору. Поняття та пiдстави недiйсностi адмiнiстративного договору.
Юридичнi наслiдки протиправностi адмiнiстративного договору.

15. Адмiнiстративний розсул в дiяльностi rryблiчноi адмiнiстраuii
l5.1. Поняmmя adлtiHicmpamuBшozo розсуdу в diяльносmi публiчноi аdлtiнiсmрацii Поняття

адмiнiстративного розсуду в дiяльностi публiчноi адмiнiстрацii, Поняття дискрецiйних
повноважень.

15.2. Нор,uаmuвне рвуJуtiння розсуdу публiчноt adMiHicmpc4ji Нормативне розумiння
розсуду публiчноi адмiнiстрацii. Адмiнiстративний розсуд в правi еС. Адмiнiстративний розсул в

рекомендацiях Ради европи. Адмiнiстративний розсуд в правi окреМих краiЪ СС.
l5.3. fокmрuнальне розуtпiння розсуdу публiчно'i аd,uiнiсmрацi'i Види адмiнiстратr"пrоrЪ

розсуду, що визначаються в науковiй лiтературi: адмiнiстративний розсуд iмперативного виду;

адмiнiстративний розсуд iнтерпретацiйного виду; уповноважуючий адмiнiстративниЙ роЗсУД;
адмiнiстративний розсуд у формi органiзачiйних заходiв.

l5.4. Вuлпоzu do засmосування розсуdу в diяльносmi публiчно'i аd,uiнiсmрацiiГ Вимоги до
застосування розсуду в дiяльностi публiчноI адмiнiстрацii в YKpaiHi: законодавчi уповноваженнЯ
на адмiнiстративний розсуд; отrрилюднення норм, що уповноваж},ють на адмiнiстративний роЗсУД;

достатнiсть юридичноi визначеностi уповноважень на адмiнiстративний розсуд; обов'яЗОК

застосування адмiнiстративного розсуду; обов'язок публiчноi адмiнiстрацiт дотримуватися мети

уповноваження; обов'язок публiчноi адмiнiстрацii ретельно дослiджувати обставини справ;

обов'язок публiчноi адмiнiстрацiт ретельно зважити юридичну значущiсть кожного елемента

справи; обов'язоК гrублiчноТ адмiнiстраrlii дотриМуватисЯ принципУ piBHocTi; обов'язок публiчноТ

адмiнiстрацiт дотримуватися критерiiЪ розсудливостi; обов'язок публiчноi адмiнiстрацiТ

обгрунтовувати своi дii, Судовий контроль за застосуванням адмiнiстративного роЗсУДУ.
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1 б. Електронне урядування
|6.|. Поняmmя mа значення елекmронноzо уряdування Поняття електронного урядування.

ЗмiсТ та спiввiДношення понятЬ "електронне Урядування", "електронна держава", "електронний

уряд", "електронний парламент".
|6.2. Йоdелi mа еmапа ршвumку елекmронноzо уряdування в рiзнах Kpa|iHax Моделi

електронного урядування в рiзних краiнах. Етапи розвитку електронного урядування в рiзних
краiЪах.

1б.3. Проблелtu mа перспекmuва рввumlЕ елекmронноzо уряdування в YKpa'iHi OcHoBHi

проблеми розвитку електронного урядування в YKpaiHi. Способи та шляхи впровадження в YKpaiHi

електронного урядування. Мета проекту "Щифрова УкраiЪа". Функцiя порт€tлу iGov.org.ua.

Поняття електронноi петицii, iT мета i порядок подання. Змiст КонцепцiТ цифрового урядування
Украiни.

17. Адмiнiстративнi послуги
l7.1. Поняmmя mа ознакu аDлtiнiсmраmuвнuх послу2 Нормативний та доктринальнl пlдходи

щодО поняттЯ адмiнiстративноТ послуги. Правовi ознакИ адмiнiстративноi послуги. Вiдмiннiсть
адмiнiстративноi послуги вiд iнших видiв послуг в публiчнiй сферi.

l7.2. Пранцапu, zapaHmit mа сmанdарmu наdання аdлliнiсmраmuвнuх послуz Поняття та
види приНципiВ наданнЯ адмiнiстративниХ послуг. ГарантiI йдання адмiнiстративних послуг.

Стандарти надання адмiнiстративних послуг.
|7.3. Вudа аdлtiнiсmршmuвнuх послуz Способiа класифiкацiт адмiнiстративних послуг, що

використовуються в юридичнiй Hayui та практицi.
17,4, ПубЛiчна аlлtiнiсmрацiЯ як суб|€кm наdання аdлtiнiсrпраmавнuж поапу? Юридична

особа публiчного права та приватного права як суб'скт звернення. Публiчна адмiнiстрачiя як

суб'ект надання адмiнiстративних послуг. Щентри по наданню адмiнiстративних послуг.

Адмiнiстративно-правовий статус адмiнiстратора.
17.5. Процеdура наdання аdлliнiсmраmuвнuх послуz Адмiнiстративна гlроцедура надання

адмiнiстративниХ послуг: стадii rlроцедурИ надання адмiнiстративноТ послуги; юридичнi

документи, що супроводжують процедуру надання адмiнiстративних шослуг, Вiдповiдальнiсть
посадових осiб в сферi надання адмiнiстративних послуг.

1 8. Адмiнiстративнi процедури
l8"l. ПоНяmmЯ mа вudu аdtпiнiсmраmuвнuх процеdур Змiст поняття "адмiнiстративна

процедура". xapakTepHi риси адмiнiстративних процедур. Способи класифiкачii адмiнiстративних
процед)aр.

18.2. Сmрукmура аDлtiнiсmраmавнuх процеdур Поняття структури адмiнiстративних
процедур. ЕлементИ структури адмiнiстративних процедур (стадiя, етап, процедурна дiя). Видr
стадiй адмiнiсlративних процедур.

1,9. Судовий захист публiчних прав осiб
l9.|.3авdання mа пранцuпu adlwiHicmpamunшozo суdочuнсmас Поняття адмiнiстративного

судочинства. Поняття та ознаки адмiнiстративного спору. Система принципiв адмiнiстративного
судочинства.

l9.2. Сuсmема аdлоiНiсmраmuВнuх cydiB Поняття системи адмiнiстративних сулiв. Структура
та 11овноваження мiсцевих та апеляцiйних сулiв. Особливостi дiяльностi ВерхоВного СУдУ в

розглядi адмiкiстративних справ.
19.3. ЮрасdакЦiя allwiHicmpamaBшax cydiB ПоняттЯ юрисдикцiТ адмiнiстративних сулiв.'

предмет спорiв фiзичних чи юридичних осiб iз суб'ектом владних повноважень щодо оскарження

tого рiшень (нормативно-правових aKTiB чи правових aKTiB iндивiдуальноТ дii), дiй чи

бездiяльностi. Предмет спорiв з приводу прийняття громадян на публiчну службу, fi проходження,

звiльнення з публiчнот служби. Предмет спорiв мiж суб'ектами владних повноважень з приводу

реалiзапii ixHboТ компетенцii у сферi упразлiння, у тому числi делегованих повноважень, а також

спори, що виникають З приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання

нечинними адмiнiстративних Види опосередкованого парламентського контролю: контроль
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РахунковоТ палати; контроль Уповноваженого BepxoBHoi Рай з прав людини. Поняття та напрями

впугрiшнЬого адмiНiстративнОго контрОлю: контРоль КМУ; контроль центральних та мiсцевих

органiв виконiвчоi влади; контроль спецiалiзованих органiв виконавчоi влади. Поняття та напрями

пъ"rролю з боку Президента Украiъи. Понятгя та особливостi громадського контролю. Стадiт та

принципИ громадськогО контролю. Суб'ектИ громадськогО контролю. Форми та моделi
громадського контролю.

20. Ддмiнiстративна вiдповiдальнiсть та адмiнiстративнi правопорушенпя
20.1. Поняmmя mil ознаклt аdмiнiсmраmuвноi BidпoBidallbHocmi Поняття адмiнiстративнот

вiдповiдальноgтi як виду юридичноi вiдповiдальностi. ознаки адмiнiстративнот вiдповiдальностi.

вiдмежування адмiнiстративноi вiдповiдальностi вiд iнших видiв юридичноi вiдповiдальностi.

Нормативне регулювання адмiнiстративноi вiдповiдальностi.
20.2. АDлtiнiсmраmuвна вidповidа,цьнiсmь юраdачнuх осiб Поняття та особливостi

адмiнiстративноi вiдповiдальностi юридичних осiб. ознаки адмiнiстративноi вiдповiда-пьностi

юр"д".rп"" осiб. особливостi нормативного регулювання адмiнiстративнот вiдповiдальностi
юридичних осiб.

20.3. Поняmmя mа ознака аdмiнiсmраmuвноzо правопоруulення Поняття адмiнiстративного
гIравопорУшен.ня. Нормативне визначення адмiнiстративного правопорушення. ознаки
алмiнiстрЬивного rrравопорушення (дiяння, суспiльна шкiдлiiвiсть, протиправнiсть, виннiсть,

KapaHicTb)
20.4. ЮрudачнuЙ cюtad аdлtiнiсmраmuвноlо правопорулцення Поняття та загаJIьна

отруктура юридичного складу адмiнiстративного правопорушення (об'ект, суб'скт, об'сктивна

сторона, суб'ективна сторона адмiнiстративного проступку).

21. Адмiнiстративнi стягнення
21.1. Поняmmя mа ваdа аdлцiнiсmраmuвнuх сmяzнень Загальна характеристика системи

адмiнiстративниХ стягнень. ПопередЖення яК вид адмiнiстративнОго стягнення. Адмiнiстративний
штраф, Штрафнi баsм. оплатне вилr{ення предмета, який став знаряддям вчинення чи об'ектом

адмiнiстративного правопорушення. Конфiскацiя прелмета, який став знаряддям вчинення чи

об'сктом адмiнiстративного правопорушення. Позбавлення спецiального права, наданого

громадянину; позбавлеНня права обiйматИ певнi посадИ абО займатися певною дiяльнiстю"
Виправнi роботи. Громадськi роботи. Адмiнiстративний арешт. Арешт з утриманням на

гауптвахтi" Заходи впливу, що застосовуються до неповнолiтнiх.
21.2. \аzа"цьнi правала наl<лаdення аdмiнiсmраmuвнuх сmяzнень Правила накладення

адмiнiстративних стягнень. обставини, Що обтяжують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне

правопорушення. обставини, Що пом'якш}тоть вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне
правопорушення. t,

22. Стадii провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення
22.1. Поняmmщ завdання mа прuнцапu проваluсення в справах про аdлliнiсmраmавнi

правопоруl1tення Поняття, ознаки та завданЕя провадження в справах про адмiнiстративнi
правопорушення. Принципи провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення та

особливостi ik нормативного закрiплення.
22.2. Поняmmя mа вudа сmаdiй проваlлrcення в справах про adlwiHicmpamaBHi

правопоруutення Особи, що беруть участь у провадженнi в справах шро адмiнiстративнi
право11орушення: компетентнi органи i посадовi особи, уповноваженi здiйснювати провадження в

.rrpuuu* npo адмiнiстративнi правопорУшення, суб'скти, що мають особистий iHTepeo у справi про

адмiнiстративIIе правопорУшення, особИ i органи, що сприяють здiйсненню провадження в

справаХ прО адмiнiстративнi правопорУшення, громадськi органiзацiТ, труловi колективи,

адмiнiстраuiя за мiсцем роботи порушника. Поняття та види стадiй провадження у справах про

адмiнiстративнi правопорушення. Звичайне провадження в справ1 про адмlнlстративн1

правопорушення. Спрощене провадження в справi про адмiнiстративнi правопорушення.

особливостi провадження В справах про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення

безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi.
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22.3. Аdлtiнiсmраmuвне розслidування Значення ста}ii адмiнiстративного розслiдlъання.
Етапи стадiТ.

22.4. Розzляd справu про adltiHicmpamaBшe правопоруulення Значення стадii розгляду
справи про адмiнiстративне правопорушення. Пiдвiдомчiсть справ про адмiнiстративнi
правопорушення. OcHoBHi етапи розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення
(пiдготовка справи, ана.пiз зiбраних матерiалiв, прийняття постанови, доведення постанови До

вiдома). Види та змiст постанов по справах про адмiнiстративнi правопорушення.
22.5. Осtiарнtення посmановu в справi про аdлtliнiсmраmuвне правопоруulення. Значення та

етаIIи стадii оскарження постанов у справах про адмiнiстративнi правопорушення. Види рiшень
державних органiв (посадових осiб) за результатами розгляду скарг на постанови Про

адмiнiстративнi правопорушення.
22.6. Вuконання посmановu про наtоцаdення ad,uiHicmpamanшozo сmя2нення Значення

стадiт виконання постчlнов в сrrравах про адмiнiстративнi правопорушення. особливостi виконання
постанов про накладення окремих видiв адмiнiстративних стягнень. Строки у провадженнi в

справах про адмiнiстративнi правопорушення.
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