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,Щана програма передбачае глибоке знання матерiалу про сучасний стан розвитку права Та

ocHoBHi проблеми, що iснують в цiй галузi.
Встlтtники до аспiрантури за спецiальнiстю 081 - кПраво> на ocHoBi ступеня вищоi освiти,

здобуrого за iншою спецiальнiстю, при складаннi додаткового вступного iспиту мають виявити
знання предмета та об'екту права як науково-дослiдницькоi сфери, покzвати умiння комПлексно

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

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

критерii оцiнки:

- <<вiдмiнно> (90-100 балiв) - досконале знання теоретичних i практиtIних аспектiв курсу з

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

. - <<задовiльно>> (60-74 бали) - знання кJIючових питань з обраноi спецiальностi;

- <1цезадОвiльно>> (1-59 балiв) - незнанНя ключоВих tIитань з обраноi спецiальностi,
невмiння пiдкрiплювати теоретичнi викJIадки rrрикладами з практики.

ЗМIСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО IСТИПУ

1. Всryп до сучасного украiнського конституцiоналiзму.
Конституцiоналiзм - полiтико-правова система держави i суспiльства. Принципи сУЧаСНОГО

украiнського конституцiона-пiзму.
2. Констиryцiйне право як фундаментальна гаJIузь нацiональноi системи ПраВа

Поняття та предмет конституIIiйного права як галузi права. Особливостi метоДУ

конституцiйного регулюваннr{. ФlтrкцiТ конституцiйного права, Структуроутворююча роль
конституцiйного права в правовiй системi Украiъи на су{асному етапi полiтичного та правового

реформрання в KpaiHi.
3. Система конституцiйного права Украiни
поняття системи конституцiйного права та fi складовi елементи. Поняття норми

конституIIiйного права. особливостi та структура конституцiйно-правових норм. Критерii
класифiкацii та види конституцiйно-правових норм. Iнститути конституцiйного права: поняття,

критерii класифiкацiТ та види.
4. Щжерела конституцiйного права. Констиryцiя Украiни
Поняття й склад джерел конституцiйного права. Поняття конституцii. Роль (функuii)

конституЦii. КонстИтуuiЯ УкраТни: структура, юридичнi властивостi, ocHoBHi соцiа-пьно-правовi

прiоритети, загаJIьна характеристика. Порядок прийняття i внесення змiн до Конституцii УкраiЪи.

пъняття й функцii правовоi охорони Констиryцii. Суб'скти правовот охорони Конституцii. Поняття

та види конституцiйного контроJIю.
5. Констиryцiйно-правовiвiдносини
Поняття й особливостi конституuiйно-правових вiдносин. Склад констит}цiйно-правових

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

об'скти конституцiйних правовiдносин. Змiст конституцiйних правовiдносин. Юриди,шi факти в

конституцiйному правi.
6. Констиryцiйно-правова вiдповйальнiсть
Поняття, особливостi та функцii конституцiйно-правовоi вiдповiдальностi. Пiдстави

конституцiйно-шравовоi вiдповiдальностi. Поняття й склад конституцiйних правопорУшень.

Суб'екТ правопорУшень за конститучiЙним правом. Санкцii за конституцiЙним правом УкраiЪи.

7. Констиryцiйний лад Украiни
Поняття i змiст конституцiйного ладу: теоретичний аспект. Принципи конституцiйного ладу

Украiни. основи конституцiйного ладу в системi Конституцii Украiни (гlманiстичнi, полiтичнi,

соцiально-економiчнi, нацiонально-культурнi та екологiчнi).



8. Констиryцiйнiосновинародовладдя
Поняття i cpHicTb народовладдя. Пряма (безпосередня) та trредставницька демократiя.

Поняття, конституцiйно-правова регла"плентацiя та види референдумiв в YKpaiHi. Порядок
призначення, органiзацii i проведення референдlмiв в УкраiЪi. Виборче право i виборча система:
поняття та принципи. Правове регулювання i порядок формування представницьких органiв
держави i мiсцевого саN{оврядування в YKpaiHi. Вибори Президента УкраiЪи. Вибори народних
депутатiв Украiни. Мiсцевi вибори.

9. Констиryцiйнi основи громадянського суспiльства та його ocHoBHi iнстиryти
Поняття цромадянського суспiльства. Структура i принципи самоорганiзацii громадянського

суспiльства. Конституцiйнi основи формlъання i розвитку громадянського суспiльства в УкраiЪi.
Поняття i види громадських об'еднань. Порядок створення громадськйх об'еднань. Припинення
дiяльностi громадських об'еднань. Конституцiйно-правовий статус полiтичних партiй. Порядок
створення полiтичних партiй. Принципи дiяльностi полiтичних партiй. Припинення дiяльностi

. полiтичних партiй.
1,0. Констиryчiйно-правовий статус людини та громадянина в YKpaiHi
Правовий статус людини i громадянина як iнституг конституцiйного права. Принципи

конституцiйно-правового статусу людини i громадянина. Поняття i юридична природа
конституцiйних прав i свобод JIюдини i громадянина. Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод
людини i громадянина. Спiввiдношення iндивiдуальних i колективних шрав. Конституцiйнi
обов'язки людини i громалянина. Гарантii здiйснення прав i свобод людини i громадянина в

УкраiЪi. Мiжнародно-правовi стандарти i конституцiйне законодавство УкраiЪи про правове
становище людини i громадянина.

11. Громадянськi (правовi) стани особистостi
Поняття i принципи громадянства УкраiЪи. Набуття громадянства УкраiЪи. Припинення

громадянства Украiни. Поняття та основи конституцiйно-правового статусу iноземцiв. Права,
свободи та обов'язки iноземцiв. Режими проживання iноземних громадян, Особи без
громадянства: поняття й особливостi конституцiйно-правового статусу. Поняття й особливостi
конституцiйно-правового статусу бiженця. Умови i порядок набугтя та втрати статусу бiженця.
Права та обов'язки бiженця. Особливостi конституцiйно-правового статусу осiб, якi потребують
додаткового або тимчасового захисту. Особливостi конституцiйно-правового статусу закордонних

украiнцiв.
12. Щержавний лад УкраiЪи
Поняття державного ладу Украihи. Щержавний лад i форма держави: поняття й

спiввiдношення. Принципи державного ладу УкраiЪи: загальна характеристика. Сlъеренiтет
держави. Украiна _ суверенна i незалежна держава. УкраiЪа - демократичнq правова держава.
УкраiЪа - соцiальна держава. Республiканська форма правлiння в YKpaiHi. Змiст i практична

реалiзацiя принципу подiлу державноi влади в Украiнi. t,

13. Щержавний устрiй Украiни
,Щержавна територiя: поняття 14 склад. .Щержавний кордон: поняття, види, порядок

встановлення, режими. Поняття i принципи державного устрою. ,Щержавно-правовi (юридичнi)
ознаки Украiни як yHiTapHoi держави. Конститучiйно-правовий статус АвтономноТ Республiки
Крим. АдмiнiстративIlо-територiальний устрiй Украiни. Порядок вирiшення питань
адмiнiстративно-територiального устрою УкраiЪи (утворення, реорганiзацiя або лiквiдацiя
адмiнiстративно-територiальноТ одиницi; найменування або перейменування; змiна меж
адмiнiстративно-територiаrrьноi одиницi).

14. Система органiв державноi влади УкраiЪи
Конституцiйно-правова природа державноi влади: поняття, завдання та функцii. Поняття

органу держави, його ознаки та конститучiйний статус. Класифiкацiя (види) органiв державноi
влади. Принципи органiзацii i дiяльностi органiв державноi влади в YKpaiHi.

15. Законодавча влада в YKpaiHi
Законодавча влада в YKpaiHi. Украiнський парламентаризм: генеза становлення i сучасниЙ

етап розвитку. Конституuiйна природа парлаАdенту - Верховноi Ради УкраiЪи. КонституЦiйний
склад i структура Верховноi Ради Украiни. Принципи дiялылостi ВерховноТ Ради Украiни. ФункцiТ
i повноваження Верховноi Ради УкраiЪи. Парламентськi процед}ри: законодавча, устансВча,



процедура здiйснення парламентського контролю. Уповноважений ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав

людини. Конституrliйно-правовий стаryс народного дегIутата УкраiЪи i правовi гарантii його

дiяльностi. Прирола допутатського мандата. Пiдстави дострокового припинення повноважень
народного депугата Украiни.

1б. Президент УкраiЪи
Iнститут президентства в УкраiЪi: iсторiя становлення й сучасний етап розвитку. Роль та

мiсце Президента УкраiЪи в системi органiв державноi влади. Конституцiйно-правовий статус
Президента Украiни. Порядок вступу на пост Президента Украiни. Повноваження Президента
УкраТни. Дкти Президента Украiни. Пiдстави та порядок припинення повноважень Президента
УкраiЪи. Конституцiйно-правовий статус Ради нацiональноi безпеки i оборони. ,Щопомiжнi,
консультативнi та iншi органи i служби при Президентовi УкраiЪи.

17. Виконавча влада в Украiнi
Поняття виконавчоТ влади та fi мiсце в механiзмi державноТ влади. Система органiв

.виконавчоi влади в Украiнi. Конституцiйно-правовий статус Кабiнету MiHicTpiB УкраТни: поряДок

формування, склад i компетенцiя. Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи. Прем'ер-мiнiстр Украiни:
порядок призначення, повноваження. MiHicTepcTBa та iншi центральнi органи виконавчоi влади:

порядок формрання, принципи дiяльностi, структура, ocHoBHi завдання, повноваження, акти.
Конституцiйно-правовий статус i система органiв виконавчоi влади на мiсцях,

18. Сулова влада. Прокураryра Украiни
Сулова влада: поняття, склад i принципи функцiонування. Судова система Украiни. Система

судiв загальноi юрисдикцii. Конституцiйнi принципи судочинства. Здiйснення правосуДДя У

формах конституIIiйного, цивiльного, кримiнального та адмiнiстративного судочинства.
Конституцiйно-правовий статус суддiв. Конституцiйно-правовий статус прокуратури Украiни.
Функцii i повноваженнlI прокуратури Украiни.

19. Констиryчiйна юстицiя в YKpaiHi
Поняття конституIIiйноi юстицii. Становлення i розвиток конституцiйноi юстицii в УкраiЪi.

Правова природа Конституцiйного Суду УкраiЪи. Функцii i повноваження Конститучiйного СУдУ
УкраiЪи. Склад i порялок формування Конституцiйного Суду УкраiЪи. Структура та органiзацiя

дiяльностi Конституцiйного Суду Украiни. Принципи конституцiйного судочинства. СУб'еКти i
форми звернення до Конституцiйного Суду УкраiЪи. Поняття й характеристика стадiй
конституцiйного судочинства. Процесуальнi строки. Поняття i правова природа aKTiB

Конституцiйного Суду Украiни. Види, порядок прийняття та виконання aKTiB Конститlцiйного
Суду Украiни. Правовi позицiТ Конституцiйного Сулу Украiни: поняття i значення.

20. Мiсцеве самоврядування в YKpaihi
Поняття i принципи мiсцевого самоврядування. Система мiсцевого самоврядУВання в

УкраiЪi: загаJIьна характеристика fi елементiв. Територiальна громада - первинниЙ суб'ект
мiсцевого самоврядування. Способи формування органiв мiсцевого саN,{оврядування. Вiдносини
органiв мiсr{евого сrlN{оврядування з центральними органами державноТ Ъпuд". КонститУuiйнir
принципи та види взаемодii органiв мiсцевого самоврядування з мiсцевими органами виконавчоТ

влади. Конституцiйно-правовий статус деtr}"тата мiсцевоi ради i правовi гарантii його дiяльностi.

1. Щивiльне право в системi права Украiни
I_{ивiльне право як гаIrузь tIриватного права. Прелмет цивiльного права. Метод цивiльно-

правового регулювання. Принципи цивiльЕого права. Система цивiльного права.

2. Щжерела цивiльного права Украiни
загальна характеристика джерел цивiльного права. Щивiльне законодавство Украiни: поняття

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

цивiльного законодавства i договiр. Звичай як джерело цивiльного права. Звичаi дiлового обороту.



Аналогiя в цивiльному правi. Сулова rrрактика та ii роль в удосконаленнi, тлумаченнi та
застосуваннi норм цивiльного права.

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

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

фiзи.шоi особи. Щивiльна правоздатнiсть фiзичноТ особи. I-{ивiльна дiездатнiсть: поняття, види.
Обмеження цивiльноi дiездатностi фiзи.шrоi особи. Визнання фiзичноi особи недiсздатною.
Визнання фiзичноi особи безвiсно вiдсутньою. Оголошення фiзичноТ особи lrомерлою.

4. Юриличнi особи
Поняття та ознаки юридичноi особи. Види та органiзацiйно-правовi форми юридичних осiб.

Створення юридичЕоi особи. Установчi документи юридичних осiб. Щивiльна право- i дiсздатнiсть
юридичноТ особи. Органи юридичноi особи. Фiлii i представництва юридичноi особи. Припинення
юридичноТ 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.

Пiдприемство як единий майновий комплекс. t{iHHi папери як об'екти цивiльних прав.

б. Правочини
Понятгя та види юридиtших фактiв в цивiльному правi. Юридичнi склади. Правочин:

поняття та ознаки. Види правочинiв. Умови дiйсностi правочину. Форма правочину. Недiйснi
правочини, iх rrравова природа i види. Загальнi правовi наслiдки недiйсностi правочину.
Недiйснiсть частини правоIIиЕу. Недiйснi правочини з вадаN[и змiсту. Недiйснi правочини з вадами

форми. Недiйснi прЕlвоllини з вадами суб'ектного складу. Недiйснi правочини з вадами волi.

Фiктивнi та удазанi lrрчIвочини.
7. Представництво
Поняття та види представництва в цивiльному правi. Суб'екти 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 i TepMiHiB. Способи визначення cTpoKiB i

TepMiHiB. Порялок обчислення cTpoKiB. Поняття та види позовноТ давностi. Початок перебiгу
позовноi давностi. Зlтtинення i переривання перебiгу позовноi давностi. Правовi наслiдки спливу
позовноi давностi. Вимоги, на якi позовна давнiсть не поширюеться.

9. Особистi немайновi права фiзичноi особи
Поняття та ознЕlки особистих немайнових прав фiзичноi особи. Класифiкацiя особистих

немайнових прав в цивiльному правi. Особистi немайновi права, що забезпечують природн9
iснування фiзичноi особи. Особистi немайновi права, що забезпечують соцiальне бlття фiзичноi
особи. Захист особистих немайнових прав.

1,0. Загальна характеристика права власностi як основного речового права
Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав. Поняття власностi i права власностi.

Змiст гIрава власностi. Об'екти та суб'екти права власностi. Здiйснення права власностi. Межi
здiйснення права власностi. Обов'язки власника. Тягар }тримання майна. Ризик випадкового
знищення та випадкового пошкодження майна.

11. Набуття та припинення права власностi
Пiдстави (способи) набуття права власноотi: поняття, види. Набlття права власностi на

новостворену рiч. Переробка (специфiкацiя). Набуття права власностi на прирощення, якi
приносить рiч. Привласнення загальнодостуIIних дарiв природи. Набуття права власностi на

безхазяйну рiч. Знахiдка. Бездоглядна домашня тварина..скарб. Набуття права власностi за

давнiстю володiння нею (набувальна давнiсть). Набуття права власностi за договором. Момент
виникЕенЕя права власностi у набувача за договором. Iншi похiднi способи набуття права

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

речi яК пiдстава приrrинення права власностi. Вiдмова власника вiд права власностi. Припинення
права власностi особи на майно, яке не може iй належати. Викуп пам'ятки icTopii та культури.



Викуr земельноТ дiлянки у зв'язку iз суспiльною необхiднiстю. Нацiоналiзацiя, конфiскацiя i
реквiзицiя як пiдстави rтрипинення права власностi. Iншi пiдстави припинення права власностi.

12. Право спiльноi власностi
Поняття та види права спiльноi власностi. Право спiльноi частковоТ власностi: поняття,

суб'екти, пiдстави виникнення. Визначення часток у правi спiльноТ частковоi власностi. Здiйснення
права спiльноi частковоi власностi. Право переважноТ купiвлi частки у правi спiльноi частковоi
власностi. Припинення права спiльноi частковоi власностi. Право спiльноi cyMicHoi власностi:
поняття, суб'екти, пiдстави виникнення. Здiйснення права спiльноТ cyMicHoT власностi.
ПрипиненЕя права спiльноi cyMicHoi власностi.

13. Захист права власностi
Поняття захисту IIрава власностi. Пiдстави дJuI захисту права власностi. Поняття та види

способiв захисту права власностi. Вiндикацiя як спосiб захисту права власностi. Межi вiндикацii.
Розрахунки при вiндикацii. Негаторний позов. Визнання права власностi.

. Iншi способи захисту права власностi.
14. Речовi права на чуже майно
Загальна харЕжтеристика речових прав на чуже майно. Володiння. Право користування

чужим майном (cepBiTyT). Право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських
потреб (емфiтевзис). Право забудови земельноТ дiлянки (суперфiцiй).

1,5. Право iнтелекryальноi власностi: загальнi положення
Поняття та джерела права iнтелектуальноi власностi. Об'екти та суб'екти rrрава

iнтелектуальноi власностi. Пiдстави виникЕення та змiст прав iнтелектушlьноТ власностi.

Особливостi правового режиму службових об'сктiв права iнтелектуальноТ власностi та об'сктiв,
створених за замовленIuIм. Захист права iнтелектуальноI власностi.

1б. Авторське право i сумiжнi права
Поняття та об'екти авторського права. Суб'екти авторського права. Спiвавторство.

Виникнення суб'ективних авторських прав. Особистi немайновi права автора. Майновi aBTopcbKi

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

Сумiжнi права, iх об'екти, суб'екти, виникненнrI i змiот.
17. ПатентIIе право
Патентне право та його джерела. Об'екти патентного права. Суб'екти патентних прав. Патент

як форма охорони прав на винаходи, кориснi моделi i промисловi зразки. Особистi немайновi
права винахiдника (автора промислового зразка). Мйновi rrрава, що виIIливають з патенту. Дii, що
не визнаються порушенням rтрав володiльця патенту. Припинення дii патенту та визнання Його

недiйсним.
1,8. Правовi засоби iндивИуалiзацiiучаспикiв цивiльного обороry, ToBapiB i посlryг
Зага_rrьна характеристика правових засобiв iндивiдуалiзацii уrасникiв цивiльного оборотУ,

ToBapiB i послуг. Койерцiйне (фiрмове) найменування. Торговельна марка (знак для ToBapiB i
послуг): поняття, об'екти, умови надання правовоi охорони. Суб'екти та пiдстави набУгтя праВа

iнтелектуа_пьноi 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, iT види. Замiна cTopiH у зобов'язаннi.

Поняття та загальнi принципи виконання зобов'язань. Суб'€кти виконання зобов'язання. Строк
(TepMiH) виконання зобов'язання. Мiсце виконання зобов'язання. Спосiб виконання зобов'язання.

Пiдтвердження виконання зобов'язання.
20. Забезпечення виконання зобов'язань
Загальна характеристика видiв (способiв) забезпечення виконання зобов'язань, ix 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'екти заставних правовiдносин. ,Щоговiр застави, 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 належним його виконанням. Передання вiдсцтrного. Припинення зобов'язання
шляхом зар€жрання зустрiчних однорiдних вимог. Припинення зобов'язання за домовленiстю
cTopiH. Новацiя. Прощення боргу. Неможливiсть виконання як пiдстава припинення зобов'язання.
Збiг кредитора i боржника в однiй особi. Смерть фiзичноi особи, лiквiдацiя юридичноТ особи -

сторони у зобов'язаннi та iх вплив на динамiку зобов'язального правовiдношення.
22. ВЦповiдальнiсть за порушення зобов'язань
Порушення зобов'язання та його правовi наслiдки. Поняття цивiльно-правовоi

вiдповiдальностi та il'види. Форми вiдповiда_тlьностi за порушення зобов'язання. Вiдшкодування
збиткiв. Сплата неустойки. Спiввiдношення збиткiв i неустойки. Умови цивiльно-правовоТ

. вiдповiдальностi за rrор}.шення зобов'язання. Випадок i непереборна сиJIа, ik правове значення.
23. Загальнi положення про договiр
Поняття договору в цивiльному правi. Свобода договору та Ti межi. Види договорiв. Змiст

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

24. Щоговiр купiвлi-продажу: загальнi цоложення
Поняття та ознаки договору кlrпiвлi-продчDку, його значення в сучасних ).мовах, сфера

застосування та джерела прzlвового регулювання, Сторони в договорi купiвлi-продажу. Право
продажу речi. Форма договору купiвлi-продажу. Змiст договору купiвлi-продажу. Предмет
договору. Щiна в договорi купiвлi-продажу. Права та обов'язки покупця i продавця у разi
пред'явлення третьою особою позову про витребування купленого товару. Права та обов'язки
продавця. Правовi наслiдки пор},шення продавцем cBoix зобов'язань. Права та обов'язки покупця.
Правовi наслiдки порушеннrI покупцем cBoix зобов'язань.

25. OKpeMi рiзповиди договору купiвлi-продажу
.Щоговiр роздрiбноi купiвлi-продажу. ,Щоговiр поставки. ,Щоговiр постачання енергетичними та

iншими ресурсчlми через приеднану мережу. .Щоговiр контрактацii сiльськогосподарськоi
продукцii.,Щоговiр мiни (бартеру).

2б. !оговiр ларування
,Щоговiр дарування: rrоняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в договорi. Предмет

договору дарування. Форма договору. Обов'язки дарувz}льника. Вiдмова вiд договору дарування.
Розiрвання договору дарування. Пожертва як рiзновид дарування.

27. Щоговори ренти iдовiчного утримання (догляду)

,Щоговiр ренти: rrоняття, ознаки. Сторони в договорi ренти. Форма договору. Змiст договору
ренти. Передання майна пiд виплату ренти. Форма i розмiр ренти, строк iT виплати. Забезпеченнq
виплати ренти. Припинення договору ренти. Щоговiр довiчного утримання: поняття, ознаки.
Сторони у договорi. Форма договору довiчного утримання (логлялу). Змiст договору. Обов'язки
набувача за договором. Забезпечення виконання договору довiчного утримання (догляду).
Припинення договору довiчного угримання (догляду).

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

регулювання. Сторони в договорi. Форма договору найму (оренди). Предмет договору найму
(оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди). Права i обов'язки cTopiH
за договором найму (оренди). Ремонт орендованоi речi. Правовi наслiдки полiпшень орендованого
майна. Припинення договору найму (оренди). Щоговiр прокату. ,Щоговiр оренди земельноi дiлянки.
,Щоговiр найму (оренди) будiвлi або iншоi капiтальноi спорули. Щоговiр найму (оренди)
транспортного засобу.,Щоговiр фiнансового лiзингу- 

29: .Щоговiр найму (оренди) житла. Щоговiр позички
,Щоговiр найму житла: шоняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у логоворi.

Особи, якi постiйно проживаIоть з нймачем, порядок ix вселення i правовий статус.. Тимчасовi
мешка:rцi. Предмет договору найму житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму
житла. Права та обов'язки cTopiH за договором найму житла. Припинення договору найму житла.



.Щоговiр позички: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорi. Форма договору
позички. Права та обов'язки cTopiH за договором. Припинення договору позички.

30. Щоговiр пiдряду
.Щоговiр пiдряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.

Сторони в договорi пiдряду. Система генерального пiдряду. Предмет договору пiдряду. Щiна в
договорi пiдряду. Кошторис. Права та обов'язки cTopiH за договором пiдряду. Ризики пiдрядника.
Правовi наслiдки порушення сторонами зобов'язань за договором пiдряду. ,Щоговiр побутового
пiдряду. .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

ix правового регулювання. ,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 поревезення rrасажира i багажу: поняття, ознаки. Сторони у логоворi. Укладення договору.
ПроТзнi документи. Праза, обов'язки та вiдповiдальнiсть cTopiH за договором перевезеЕня
пасажира i багажу. Щоговiр транспортного ексtrедирування.

З2. Щоговiр зберiгання
Щоговiр зберiгання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювilння,

Сторони в договорi зберiгання. Професiйний зберiгач. Форма договору зберiгання. Змiст договору
зберiгання. Права та обов'язки cTopiH, порядок iх виконання. Вiдповiдальнiсть зберiгання за втрату
(нестачу) чи пошкодження речi. Особливостi вiдповiдальностi професiйного зберiгача. Зберiгання
на товарному складi. Спецiальнi види зберiгання.

33. Щоговiр страryвання
Поняття страхування та джерела його правового регулювання. Види i форми страх}ъання.

Страховик, страхувЕIлъник, застрахована особа, вигодонабувач. Щоговiр страхування: поняття,
ознаки. Форма договору. Страхове свiдоцтво (полiс, сертифiкат). IcToTHi }мови договору
страхування. Права i обов'язки cTopiH за договором страхування. Вiдмова вiд здiйснення cTpaxoBoi
виплати. Припинення договору страхування. Недiйснiсть договору страхування.

34. .Щоговори доручення, KoMiciiTa управлiння майном
.Щоговiр доргIення: пошIття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорi. Змiст договору

доруIення. Права та обов'язки cTopiH, ix змiст та порядок виконання. Припинення договору
дорrIення. Щоговiр KoMiciT: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорi. Змiст
договору KoMicii. Права та обов'язки cTopiH, iх змiст та порядок виконання. ПрипиненнJI договору
KoMiciT. Поняття та ознаки договору уrравлiння 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. СЪорони у договорi. Форма договору позики. Змiсi

договору позики. Обов'язки позичальника та правовi наслiдки ix порушення. Оспорювання позики.
Поняття, ознаки та види кредитних договорiв. .Щжерела правового регулювання. Сторони
кредитного договору. Порядок укладення та форма кредитного договору, Змiст кредитного
договору. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Iпотечне кредитування в УкраiЪi.

Вiдповiдальнiсть cTopiH за кредитним договором.
3б. .Щоговiр банкiвськоfо 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 вiдкритгя

рах}цка та укладення договору банкiвського рахунка. Змiст договору банкiвського рахунка.
Кредитування рахунка. Пiдстави та черговiсть списання грошових коштiв з рахунка. Обмеження
права розпорядження рахунком. Припинення договору банкiвського рахунка. Вiдповiдальнiсть
cTopiH за договором. Банкiвська таемниця. Поняття та види договорiв банкiвського вкладу
(лепозиту). Сторони договору банкiвського вкладу (депозиту). Порядок укладення та форма
договору банкiвського вкладу. Ощаднi сертифiкати. Змiст договору банкiвського вкладу. Змiна та

розiрвання договору банкiвського вкJIаду. Вiдповiдальнiсть банку.



37. ,Щоговiр факторинry
Поняття та ознаки договору факторингу. Види факторингу. Сторони договору факторингу.

Порядок укJIадення та форма договору факторингу. Змiст договору факторингу. Вiдповiдальнiсть
cTopiH.

38. Щоговори у сферi iнтелекryальноi власностi
Загальна характеристика договорiв у сферi iнтелектуальноi власностi, Тх види, вимоги до

форми. Лiцензiя на використання об'екта rrрава iнтелектуальноi власностi: поняття, види.
Лiцензiйний договiр. ,Щоговiр про передання викJIючних майнових прав iнтелектуальноТ власностi.

[оговiр про створення за замовленням i використання об'екта права iнтелектуальноi власностi.

,Щоговiр комерчiйноi концесii (франчайзингу).
39. ,Щоговiр про спiльну дiяльнiсть
.Щоговiр про спiльну лiяльнiсть: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела rrравового

регулюванrrя. Сторони в договорi про спiльну дiяльнiсть. Форма договору. Змiст доГоВорУ.

.Понятгя договору простого товариства. Вклади уrасникiв простого товариства. Правовий режим
спiльного майна. Порядок ведення спiльних справ уrасникiв простого товариства. Розподiл мiж

гIасникаN{и прибугкiв, 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. Зобов'язання iз публiчноi обiцянки

винагороди без оголошення конк}рсу. Публiчна обiцянка нагороди за результатами конкурсу.
Зобов'язання iз вчинення дiй в майнових iHTepecax iншоi особи без iT доручення. Зобов'язання iз

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

набуrтя чи збереження майна без достатньоi правовоТ пiдстави (кондикцiйнi зобов'язання).
41. Зобов'язання iз вiдшкодування шкоди
Поняття та елементи зобов'язання iз вiдшкодуваIIня шкоди. Пiдстава та умови виникнеЕня

зобов'язання iз вiдшкодування шкоди. Способи вiдшкодрання шкоди, завданоi майну
потерпiлого. УрахуваЕня вини потерпiлого та матерiального становища фiзи.пlоi особи, яка
завдала шкоду, при вирiшеннi питання про вiдшкодування шкоди. Вiдшкодування шкоди, завданоТ

при здiйсненнi особою права на самозахист та у cTaHi крайньоi необхiдностi. Вiдшкодування
шкоди, завданоТ працiвником, Вiдшкодрання шкоди, завданоi органами публiчноi влади, ix
службовими чи посадовими особами. Особливостi вiдшкодування шкоди, завданоi незаконними

рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю оргаЕу, що здiйснюе оперативно-розшукову дiяльнiсть,
досудове розслiдування, прокуратури чи суду. Вiдшкодування шкоди, завданоi малолiтньоЮ,
неповнолiтньою, недiездатною, обмежено дiездатною особою. Вiцттrкодування шкоди, завданоi

фiзи.пrою особою, яка не усвiдомлювала значення cBoix дiй та (або) не могла керувати ними.
Вiдшкодрання шкоди, завданоi джерелом пiдвищеноi небезпеки. Вiдшкодування шкоди, завданоi
калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я або смертю. Зобов'язання iз вiдшкодування шкоди:.

завданоТ внаслiдок недолiкiв ToBapiB, робiт чи послуг.
42. Поняття та види спадкування
Поняття спадкуваIIня. Спадщина, ii склад. Об'скти, якi не входять до складу спаДЩини.

Пiдстави для вiдкриття спадщини. Час i мiсце вiдкриття спадщини. Спадкоемцi. УсУнення вiд
права на спадкування. Поняття заповiry. Види заповiтiв. Право на заповiт, його суб'екти та
особливостi здiйснення. Свобода заповiту та if межi. Право на обов'язкову частку у спадщинi, його
суб'екти. Змiст заповiту. Заповiдальний вiдказ. Покладення на спадкосмця iнших обов'язкiв.
Форма заповiту. Посвiдчення заповiту при свiдках. Право заповiдача на скасування та змiну
заповiту. Недiйснiсть заповiту. Умови спадкування за законом. Черговiсть спадкування за

законом, змiна такоi черговостi. Черги спадкоемцiв за законом. Спадкування утриманцями.
Спадкрання за правом представлення.

43. Здiйснення права на спадкування. Оформлення.права на спадIцину
загальний шорядок прийняття спадщини. особливостi прийняття спадщини окремими

категорiями спадкоемцiв. Строки для прийняття спадщини та правовi наслiдки ix пропуску. Право
на вiдмову вiд прийняття спадщини, порядок його реалiзацiт, правовi наслiдки. Перехiд права на
прийнятгя спадщини (сшадкова трансмiсiя). Вiдумерлiсть спадщини. Подiл та перерозподiл

спадщини мiж спадкосмцями. Задоволення спадкосмцями, вимог кредиторiв спадкодавця.



Свiдоцтво про право на спадщину та порядок його одержання. Внесення змiн до свiдоцтва про
право на спадIцину. Визнання свiдоцтва недiйним.

ЦИВIЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАiIIИ

1. Загальнi положення цивiльного процесуального права
1.1. Форма захшсmу прав, свобоd mа iHmepeciB фiзuчнuх осiб, прав mа iHmepeciB

юраdачнuх осiб, iHmepeciB dереrcавu. Понят-tя та види форм захисту прав, свобод та iHTepeciB

фiзи.*rих осiб, прав та iHTepeciB юридичних осiб, iнTepeciB держави. CyTHicTb i природа
правосуддя в цивiльних справах.

1.2. Itавiльне процесуальне право: поняmmя, преdмеm, futethodu, сuсmема. Поняття i
предмет цивiльного процесуального права. Метод правового регулювання цивiльних
процесуальних правовiдносин, Система цивiльного процесуального права. Система судiв

. цивiльноi юрисдикцii.
1,3. ,Щеrcерела цuвiльноzо процесуuльно2о права. Щивiльне процесуальне законодавство.

Сулова практика в цивiльному судочинствi.
1.4. Поняmmя, завdання, cmadiii цuвiльноzо суdочuнсmва. CyTHicTb цивiльного

судотIинства. Змiст завдань цивiльного судочинства. Стадii цивiльного судочинства.
1.5. Сmрукmура цtлвiльноzо процесу (цавiпьноzо суdочuнсmва), Види проваджень в

цивiльному судочинствi.

2. Принципи цивiльного процесуального права.
2.1. Прuнцапu цuвiльноzо суdочuнсmва: поняmmя mа значення. Поняття принципiв

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

2.2. Харакmерuсmuка окремах прuнцuпiв цuвiльноzо процесуальноzо права. Принцип
верховенства права. Принцип права на суд. Принцип правовоi визначеностi. Принцип
пропорчiйностi. Принцип доступностi правосуддя. Здiйснення правосуддя виключно судами.
Незалежнiсть суллiв i пiдкорення ix лише закону. .Щержавноi мови судочинства. Гласнiсть
судового процесу. Законностi. ,Щиспозитивностi. Змага-rrьностi. Публiчностi та судового
керiвництва. Процесуальноi рiвноправностi cTopiH. Забезпечення апеляцiйного та касацiйного
оскарження судових рiшень. YcHocTi та писемностi. Безпосередностi судового розгляду.
Обов'язковостi рiшень суду.

3. Щивiльнi процесуальнi правовiдносини: поняття та елементи
3.1. Поняmmя mа заzшIьна харшкmерасmака цавiльнtlх процесуаJlt нuх правовidносuн.

Поняття цивiльних процесуальних правовiдносин iх особливостi та елементи. Пiдставц
виникнення цивiльних процесуztльних правовiдносин.

3.2. Суб'екmа цавiльнuх процесуurьнuх правовidносан mа lx клласuфiкацiя, Поняття
суб'екта цивiльних процесуальних правовiдносин. Види суб'сктiв цивiльних процесуtшьних
правовiдносин.

4. Суо як суб'ект цивiльних процесуальних правовiдносин. ВИводи
4.|. Ct<ltad cydy. Правосуб'ектнiсть органiв судовоi влади. Склад сулу. Секретар судового

засiдання. Судовий розпорядник.
4.2. BidBodu. Вiдвiд суллi. Вiдвiд секретаря судового засiдання, експерта, спецiалiста,

перекJIадача.

5. Учасники цивiльного процесу
5.1. ПроцесушIьно-правовай сmшmус сmорiн у цuвiльнопtу процесL Поняття cTopiH у

цивiльному процесi. Процесуальнi права та обов'язки cTopiH. Процесуальна спiвуrасть.
Неналежний вiдповiдач i порядок його замiни. За-шучення спiввiдповiдачiв. Процесуальне
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. OpzaHu mа особлl, якllл, законоIil HadaHo право захаlцаmu права, свобоdа mа iнmересu
iнu,лuж осiб. Пiдстави та форми yracTi у цивiльному процесi органiв та осiб, яким законом надано
право зЕlхищати права, свободи та iнтереси iнших осiб. Порядок порушення цивiльноi справи на
захист прш, свобод та iHTepeciB iнших осiб. Особливостi представництва iHTepeciB громадянина
або держави прокурором.

5.4. Преdсmавнuцmво у цавiпьному процесi,
Поняття представництва у цивiльному процесi. Види представництва у цивiльному

судочинствi. Процесуальне становище та повноваження представника у цивiльному процесi.
5.5. Особа, лцо спраяюmь зdiйсненню суDочuнсmаа. Щивiльно-процесуальний статус свiдка.

Щивiльно-процесуальний статус експерта. Щивiльно-процесуilльний статус спецiа-lliста. Щивiльно-
шроцесуальний статус перекладача. Щивiльно-процесуальний статус особи, яка шадае правову

. допомогу.

б. Щивiльна юрисдикцiя та пiдсуднiсть цивiльних справ.
6.1. It u в iльн а юр uс D uкцiя су d i в. Поняття цивiльноI юрисдикцii.
6.2. ПidсуDнiсmь цuвiльнuх справ: поняmmя mа рiзноваdа. Поняття пiдсудностi у

цивiльному судочинствi. Правила територiальноТ пiдсудностi цивiльних справ. Наслiдки
порушення правил пiдсудностi. Порядок передачi справи з одного суду до iншого.

7. Умови процесуальноi дiяльностi.
7.1. Сmрока у цuвiльноJwу процесi. Поняття цивiльних процесуальних cTpoKiB та ik види.

Обчислення цивiльних процесуальних cTpoKiB. Продовження та поновлення цивiльних
rrроцесуальних 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 Mixt сторонами.
7.3. Захоdа процесуальноzо прамусу. Понятгя процесуального примусу. Пiдстави

застосування заходiв процесуального примусу. Види заходiв процесуЕ}льного примусу.

8. Щокази i доказування в цивiльному судочинствi
8.1. [оказування в цавiльнолtу суdочансmвi. Поняття доказування в цивiльному процесi.

Суб'екти та предмет доказування. Засоби доказування. Факти, якi не потребують доказування.
8.2. ,Щоказu в цuвiльноJчIу суOочансmвi: поняmmя, B1,1d1.1, забезпечення. Понятtя та види

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

9. Позовне провадження
9.1. Позов у цtлвiльнолlу 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. Поdання позову dо суdу. Вidкрummя проваdнсення. Процесуальний порядок
пред'явлення позову. Наслiдки його недотримання. Позовна заява як процесуЕrльна форма виразу
позову, if змiст феквiзити). Порядок виIIравлення недолiкiв. Пiдстави для вiдмови у вiдкриттi
провадження у справi. Правовi наслiдки вiдкриття провадження у справi.

9.3. Проваduсення у справi do cydoBozo розzляdу як сmаdiя цавiльноzо процесу. Поняття та
загальна характеристика шровадження усправi до судового розгляду. Змiст i порядок проведення
попереднього судового засiдаrrня. Призначення справи до судового розгляду. Судовi повiдомлення
i виклики.

9.4. Суdовай розzляd цuвiпьнлlх справ. Поняття та значення стадiТ судового розгляду.
Процесуальний порядок судового розгляду. Вiдкладення розгляду справи та перерва в iT розглядi.
Зупинення провадження у справi. Закiнчення розгJuIду справи без ухвалення судового рiшення.
Фiксування судового процесу. Електронне судочинство.
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9.5. CydoBi рiu,lення першоi iнсmанцii: поняmmя, Bada, змiсtп, Поняття, види i змiст
судовогО рiшення. Вимоги, яким повИнно вiдпоВiдатИ судове рiшення; усунення недолiкiв рiшення
судом, який його ухвалив. Набрання рiшення законноi сили. Ухвали суду першоi iнстанцii.

10. Спрощенi провадження та процедури цивiльного судочинства
l0.1,. Поняmmя mа особлuвосmi наказноzо проваdilсення. Суdовuй наказ. Поняття та суть

наказного провадження. Специфiчнi ознаки нЕIказного провадження. Вимоги, за якими може бути
видаIIО судовий наказ. Форма i змiсТ зЕUIвИ про видаЧу судовогО наказу. ПорядоК видачi судового
наказу. Змiст судового наказу. Повiдомлення боржниковi про судовий наказ. Набрання судовим
наказом законноi сили. Оскарження i скасування судового наказу

10.2. Окреме проваdсtсення: заzальна харакmерuсmака mа особлuвосmi. Окреме

провадження як вид непозовного цивiльного судочинства. Спрази, якi пiдлягаrоть розгJIяду в

порядкУ окремогО гIроваджеНня. СклаД суду В окремомУ проваджеНнi. Особи, якi берlть rIасть у
розглядi справ окремого гIровадження. особливостi процесуаJIьного порядку розгJUIду та

вирiшення справ окремого провадження. Справи про змiну правового статусу фiзичноi особи та

встановлення фактiв, що мають юридитIне значення. Справи про визнання або вiдновлення

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

l0.3. 3аочнuй розzляd справа. Умови та порядок заочного розгляду справи. Порядок
перегJuIду та оскарження заочного рiшення.

11. Оскарження та перегляд судових рiшень
l|.l. Апеляцiйне проваduсення. Загаьна характеристика апеляцiйного провадження та

перевiрки судових рiшень i ухвал. Празо апеляцiйного оскарження та порядок його здiйснення.

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

дJuI скасування рiшень i ухвал в судi апелrяцiйноТ iнстанцii.
1,1.2. Касацiйне проваduсення. СуЬ i значення стадii касацiйного оскарження рiшень i

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

до розгJIяДу в сулi касацiйноТ iнстанцii та ii розгляд. Повноваження суду касацiйноi iнстанцii.

пiдътави дJuI скасування рiшень та )DGЕrл у сулi касацiйнот iнстанцii. Оскарження ухвал суду
першоi та апеляцiйноi iнстанцiй у касачiйному порядку,

l1.3. Суmь i значення переаяdу cydoBtM рiшень BepxoBHullл Суdолt. Поняття, завдання та

процедура перегJUIду судових рiшень Верховним Сулом УкраiЪи. Суб'екти права на звернення до
ВЪрховного Сулу з заJIвою про перогJUIд судових рiшень. Суловi рiшення, що пiдлягають

IIерогJIяду Верховним Сулом.
L1.4. Проваdсrcення у зв'язку iз нововuявленалru обсmаваншlu. Пiдстави перегляду у зв'язку

iз нововиявленими обставинами. Процесуальний rrорядок перегляду у зв'язку iз нововиявленими

обставинами.

1,2. Загальнi положення мiжнародного цивiльного процесу
l2.1. ПоНяmmЯ i прuроdа MiltcHapodHozo цавiпьноzо процесу. Предмет мiжнародного

цивiльного процесу. Щжерела мiжнародного цивiльного процесу.
l2,2. Заzальнi пололtсення MiltcHapodHozo цuвiпьноzо процесу. Пiдсуднiсть цивiльних справ

за г{астю iноземних осiб, судовi доручення

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАiНИ

ЗЛГДJIЪНЛ ЧЛСТИIIЛ

1. Вступ до кримiнального права. Закон Украiъи rпо *п"riнальну вiдповiдальнiсть.
1.1. Поняmпrя, сmрукmура mа ваdа крu"мiнально-правовuх Hoplw. Види кримiнально-

правових норм. Види диспозицiй кримiнально-правових норм особливоi частини кримiнального

права. Види санкцiй кримiнально-rrравових норм особливоТ частини кримiналЬного права
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1.2. Поняmmя mа сmрукmура закону Украiнu про KpalwiHшшHy вidповidальнiсmь. Структура
(система) Кримiнального кодексу УкраiЪи.

1.3. Чuннiсmь закону Украtнu про крамiнальну вidповiDальнiсmь у часi. Принципи чинностi
закону УкраiЪи про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi. Час вчинення рiзних видiв злочинiв.
Набрання та втрата чинностi законом Украiни про кримiнальну вiдповiдальнiсть. Зворотна дiя
закону УкраТни про кримiнЕrльну вiдповiдальнiсть у часi. Види законiв Украiни про кримiнальну
вiдповiда-пьнiсть, якi MaroTb зворотну дiю i не мають зворотноi дii.

1.5. Чаннiсmь закону YKpaiHa про KptllwiHaлbHy вidповidальнiсmь у просmорL Ексmраduцiя.
Мiсце вчинення рiзних видiв злочинiв. Територiальний принцип. Принцип громадянства.
Реа_пьний принцип. Унiверсальний принцип. Умови застосування видачi абО передачi злочинця.

2. Вчення про злочин та його склад.
2.1. Поняmпrя mа вudu злочанiв. Ознаwт злочину. Малозначнiсть дiяння та fi кримiнс}льно-

iправове значення. Вiдмiннiсть злочину вiд iнших правопорупень. Класифiкацiя злочинiв за

ступенем тяжкостi та ii кримiнально-правове значення.
2.2. Поняmпая, елеменmu mа ознакtt сtопаdу злочану. Поняття складу злочину. Елементи

складу злочину. Ознаки складу злочину та iх види.
2.З. Ваdu cюladiB злочанiв. Види складiв злочинiв за стуIIенем суспiльноi небезпеки. Види

складiв злочинiв за способом описання у cTaTTi. Види складiв злочинiв за конструкцiсю
об'ективноТ сторони.

3. Об'ективнi ознаки складу злочину
З.|. Об'екm злочuну. Поняття об'екта злочину та його ознаки. Види об'скта злочину "за

вертикаллю". Види об'екта злочину "за горизонталлю".
З.2. Преdмеm злочuну лпа поmерпiлuй Bid злочuну. Понятгя предмета злоIмну. Поняття

потерпiлого вiд злочину.
З.З. Об'екmавна сmорона сюлаdу злочану. Поняття об'ективноi сторони складу злочину.

Ознаки об'ективноi сторони злочину та iх 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 кримiна_шьноi вiдповiдальностi за бездiяльнiсть. Кримiнально-правове
значення непереборноi сили, фiзичного або психiчного примусу.

3.5. Суспiльно небезпечнi наслidка. Поняття суспiльно небезпечних наслiдкiв. Види
суспiльно небезпечних наслiдкiв за КК УкраiЪи.

З.6" Прачuннай зв'язок лtiмс: суспiльно небезпечнам diяннялl mа ншслidкалrа. Поняття
причинного зв'язку. Вiдмiннiсть мiж причинами та умовzlми настання наслiдкiв.

3.7. Час, мiсце, обсmановка, знаряddя, засобu, спосiб вчuнення злочuну, Час вчинення
злочину. Мiсце вчинення злочину. Обстановка вчинення злочину. Знаряддя та засоби 

"""n.""ri
злочину. Спосiб вчинення злочину.

4. Суб'сктивнi ознаки складу злочину.
4.L Суб'екm злочuну. Поняття та ознаки суб'екта злочину. Види суб'скта злочину;

спецiальний суб'ект злочину.
4.2. BiKn з якоzо л|оilсе насmаваmа кршlwiнальна вidповiDальнiсmь. Загальний BiK, з якого

може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть. Знижений BiK, з якого може наставати кримiна;lьна
вiдповiдальнiсть. Особливостi встановлення BiKy, з якого може наставати кримiнальна
вiдповiдальнiсть,

4.З. OcyDHicmb mа HeocydHicmb. Обмеlrcена ocydHicmb. Поняття та критерii осулностi.
Поняття та критерii неосудностi. Кримiнально-правове значення неосудностi. Поняття та кРИТеРiТ

обмеженоТ осудностi. Кримiнально-правове значення обмеженоi осудностi.
4.4. Вчанення злочuну у сmанi сп'янiння. Види стану сп'янiння. Кримiнально-правове

значення вчинення злочину B.cTaHi сп'янiння.
4.5. Суб'екmавна сmорона сюлаDу злочану. Поняття та ознаки суб'ективноi сторони складу

злочину. Вина та iT форми. Прямий умисел. Непрямий умисел. Вiдмiннiсть lrрямоIо та непряМОГО
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умислу. Визначений та невизначений умисел. Злочинна самовпевненiсть. Вiдмiннiсть злочинноi
самовпевненостi вiд непрямого умислу. Злочинна недбалiсть. Вiдмiннiсть злочинноi недбалостi та

невинного спричинення шкоди (казус).
4.6. Злtiu,tана (поdвiйна, cюladHa) форма Buшlt. Змiшана (складна, подвiйна) форми вини.

4.7. Факульmаmавнi ознакu суб'екmuвноi сmорона смаDу злочану, Мотив вчинення

злочину. Мета вIмнення злочину. Емоцiйний стан особи.
4.8. Помшлка mа 'ti lрuлпiнально-правове значення. Понжтя тrомилки у кримiнальному

правi. Юриди.rна помилка, iT види та значення. Фактична помилкц ii види та значення.

5. Стадii вчинення умисного злочину
5.1. Поняmmя mш ваlu сmаdiй вчанення yшacшozo злочану. Поняття стадiй вчинення

умисного злочину. Види стадiй вчинення умисного злочину.
5.2. 3акiнченuй злочuн. Поняття закiнченого злочину. особливостi визначення моменту

.закiнчення окремих складiв злочинiв.
5.з. Гоmування do злочuну. Поняття та ознаки готрання до злочину. Види готування до

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

5.4. 3alпax на злочан. Поняття та ознаки замаху на злочин. Види замаху на злочин.

закiнчений замах на злочин. Незакiнчений замах на злочин. Вiдмiннiсть замаху вiд готування до
злочину. IGалiфiкачiя заruаху на злотIин.

5.5. [обровiльна BidlпoBa Bid вчанення злочану.
ПоняттЯ та ознЕжИ добровiльНоi вiдrловИ вiд доведення злочину до кiнця. Вiдмiннiсть

добровiльноi вiдмови вiд дiйового каяття. Крп,riнально-правовi наслiдки добровiльноi вiдмови вiд

доведення злочину до кiнця.

б. Спiвучасть у злочипi.
6.|. Поняmmя спiвучшсmi у злочанL Поняття cпiByracTi у злочинi. об'ективнi ознаки

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

6.2. Ваdч спiвучаснакiв злочану. Виконавець (спiввиконавець) злочину, Органiзатор

злочину. Пiдбурювач до вtмнення злотIину. Пособник злочину.
6.з. Форлlu спiвучасmi у злочuнi. Група осiб. Група осiб за попередньою змовою.

Органiзована груlrа. Злочинна органiзацiя.
6.4. Пidсmава i Meuci краlwiнальноt вidповidальносmi спiвучаснакiв злочuну. Пiдстава

кримiна-ltьноi вiдповiдальностi спiвуrасникiв злочину. Межi кримiнальноi вiдповiдальностi

Cni"y,.ra.rrrKiB злочиНу залежнО вiд ix рольовогО розподiлу. Межi кримiнальноi вiдповiдальностi

спiвуrасникiв злочийу заJIежно вiд форми спiвучастi. Спецiальнi питання кримiна_пьноi'

вiдповiдальностi спiвуrасникiв злочину.

7. Множиннiсть злочинiв
7.|. Поняmmя JпноJtсuнносmi злочuнiв. ознаки множинностi злочинiв. Види множинностi

злочинiв.
'7.2. оdанuчнаЙ злочuн. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинiв. Злочини,

що продовжуються. Злочини, що тривають. Складенi злочини.
7.З. СукуПнiсmЬ злочанiв. ПоняттЯ та ознаки сукупностi злочинiв. Вiдмiннiсть сукупностi

злочинiв та конкуренцii кримiнально-правових норм. Види сукупностi злочинiв. особливостi
квалiфiкацii сукупностi злочинiв.

1.ц. ПовmорнiсmЬ злочанiв. ПоняттЯ та ознакИ повторностi злочинiв. Вiдмiннiсть
пo3TopgocTi злочйнiв та злочинiв, що продовжуються. Види повторностi злочинiв. Кримiнально-

правове значення tIoBTopHocTi злочинiв. особливостi квалiфiкацii повторностi злочинiв.

7.5. Рецuduв злочuнiв.
Поняття та ознаки рецидиву злочинiв. Вiдмiннiсть рецидиву злочинiв вiд повторностi

злочинiв. Види рецидивУ злочинiв. Кримiнально-правоВе зЕачення рецидиву злочинiв:

Особливостi квалiфiкацiT рецидиву злочинiв.
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8. Обставини, що виключають злочиннiсть дiяння
8.|. Поняmmя обсmавuн, ,цо вuкпючаюmь злочаннiсmь diяння. Ознаки обставин, що

виключчtють злочиннiсть дiяння та ix вiдмiннiсть вiд злочинноi поведiнки. Класифiкачiя обставино

що виключitють злочиннiсть дiяння.
8.2. Харакmерuсmuка обсmавuн, u4о вакпючаюmь злочuннiсmь diяння. Необхiдна оборона.

Уявна оборона. Затримання особи, що вчинила злочин. Крайня необхiднiсть. Фiзичний або
психiчний примус. Виконшлня наказу або розпорядження. Щiяння, пов'язане з ризиком. Виконання
спецiального завдання з попередження чи розкриття злочинноi дiяльностi органiзованоi групи або
злочинноТ органiзачii.

9. Звiльнення вй кримiнальноi вiдповiдальностi
9.1. Поняmmя звiпьнення Bid крttпtiнальноi вidповidальносmi. Ознаки звiльнення вiд

. кримiнальноi вiдповiдальностi. Класифiкацiя видiв звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi.
Вiдмiннiсть звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiда-шьностi вiд iT виключення.

9.2. Харакmерuсmuка owpetl|ux BadiB звiльнення Bid крtt"пtiнальноi вidповidальносmi.
Звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдальностi у зв'язку з дiйовим каяттям. Звiльнення вiд
кримiнальноi вiдповiда-пьностi у зв'язку з примиренням винного з потерпiлим. Звiльненrш вiд
кримiнальноi вiдповiдальностi у зв'язку з передачею особи на поруки, Звiльнення вiд кримiнальноi
вiдповiда;rьностi у зв'язку зi змiною обстановки. Звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдшlьностi у
зв'язку iз закiнченняrл cTpoKiB давностi. Звiльнення вiд кримiнальноi вiдповiдальностi
неповнолiтнiх.

10. Вчення про покарання та його призначення
l0.1. Поняmmя покарання. Поняггя та ознаки покарання. Вiдмiннiсть tIокарання вiд iнших

заходiв кримiнально-rrравового характеру. Мета покарання.
l0.2. Сuсmе"uа покарань. Ознаки системи покарань. Види покарань. Покарання, якi можуть

rrризначатися неповнолiтнiм.
10.3. OcHoBHi mа dоdаmковi покарання. OcHoBHi покарання. .Щодатковi покарання.

Покарання, якi можуть призначатися i ж ocHoBHi, i як додатковi. Особливостi призначення
основних та додаткових покарань.

l0.4. Зоzальнi засаdu прuзначення покарання. Заrаsтьнi засади призначення покарання.
Обставини, якi пом'якшують покарання. Обставини, якi обтяжують покарання.

|0.5. С п е цiаль Hi з ас а d u пр uз н ач е ння п о кар шн ня.
Призначення rrокарання за незакiнчений злочин та злочин, вчинений у спiвучастi.

Призначення бiльш м'якого покарання, нiж передбачено законом. Призначення покарання за
наявностi обставин, що пом'якшують tIокарання. Призначення покарання за сукупнiстю злочинiц.
Призначення покарання за сукупнiстю вирокiв. Особливостi призначення покарання
неповнолiтнiм. Правила скJIаданЕя покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення.

10.6. СуDалtiсmь. Ознаки судимостi. Правовi наслiдки судимостi. Погашення судимостi.
Зняття судимостi. Особливостi погашення та зняття судимостi неповнолiтнiх.

11. Звiльнення вiд покаранця та його вiдбування.
|1.1. Поняmmя 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 покарання та його вiдбування за корупчiйнi злочини.

l1.2. Харакmерuсmuка вudiв звiльнення Bid покарання mа йоzо вidбування. Звiльнення вiд
покарання у зв'язку з втратою особою суспiльноi небезпечностi. Звiльнення вiд вiдбування
шокарання з випробуванням. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробовуванням вагiтних
жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до семи poKiB. Звiльнення вiд вiдбування покарання у зв'язку
iз закiнченням cTpoKiB давностi виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звiльнення
вiд вiдбування покарання. Замiна невiдбугоТ частини покарання бiльш м'яким. Звiльнення вiД

вiдбування покарання вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiq. Звiльнення вiД
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покараннЯ за хворобою. ЗвiльНення вiД вiдбуваннЯ покараннЯ на пiдставi закону про апlнiстiю.
Звiльнення вiд вiдбування покарання на пiдставi уtазу про помилування.

12. Iншi заходи кримiнально-правового характеру
l2.1. Прамусовi захоdu меdачноzо харакmеру. Поняття та мета примусових захоДiв

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

Види примусових заходiв медичного характеру.
l2.2. Прuлwусове лilЕвання. Поняття примусового лiкування. Вiдмiннiсть примусового

лiкування та примусових заходiв медичного характеру. Пiдстави та умови застосування
примусового лiкування.

|2.3. Спецiалльна конфiскацlя. Поняття спецiальноТ конфiскацii: Вiдмiннiсть спецiальноi
конфiскацii та конфiскацii майна. Пiдстави застосування спецiа_пьноi конфiскацii. Майно, що
пiдлягае спецiальнiй конфiскацii.

13. Заходи кримiнально-правового характеру щодо юридичних осiб
|3.1. Юрuduчнi особu, Do якаж засmосовуюmься захоdu крuлtiнально-правовоzо харакmеру.
l3.2. Вudа mа пidсmавш засmосування do юраdачнuх осiб захоdiв крtt"lwiнально-правовоzо

харакmеру.
13.3. Звiльнення юрuduчноi особu вid засmосування захоdiв крамiнально-правовоzо

харакmеру"
l3.4. Ваdа зажоDiв KptlпtiHallbшo-пpaBonozo харакmеру, якi засmосовуюmься do юрuduчнuх

осiб, mа особлuвосmi i* празначення.

ОСОБЛИВЛ ЧЛСТИIIЛ

l,.Основи квалiфiкацii злочинiв та наскрiзнi кримiнально-правовi поняття
1.1. Поняття та види кримiнально-правоi квалiфiкацii. Пiдстави кримiнально-правовоi

ква-пiфiкаЦii. КвалiфiкацiЯ злочинiВ з урахуванням стадiй ik вчинення. Квалiфiкацiя злочинiв,

вчинених у спiвуrастi. Квалiфiкацiя множинностi злочинiв. Подолання конкуренцii i колiзiт статей

закону u rrроц..i кримiнально-правовоi квалiфiкацii.
1.2. Наскрiзнi кримiнально-правовi поняття: близькi родичi, близькi особи, члени ciM'i;

малолiтнiй, неповнолiтнiй, дитина; насильство; насильство, яке не е небезпечним для ЖитТя Чи

здоров'я особи; насиJIьство, яке с небезпечним дJUI життя чи здоров'я особи; втрr{ання;
перешкоджання; знищення; пошкодження; примушування; погроза; тяжкi наслiдки; загибель

людей.

2. Злочини проiи основ нацiональноi безпеки Украiни. об'ект i предмет злочинiв проти"

основ нацiональнот безпеки Украiни. Суспiльно небезпечнi дiяння у скJIадах злочинiв проти основ
нацiональНоi безпекИ УкраiЪи. Суб'екТ злочинiВ протИ осноВ нацiональноi безпеки Украiни.
розмежування державноi зради, шпигунства i диверсii. Суб'ективна сторона злочинiв проти основ
нацiональноi безпеки УкраiЪи.

3. Злочини проти особи
3.1. Злочuнu проmа uсаmmя 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. 3лочана проmа зdоров'Я особu. ПоняттЯ i видИ тiлесних ушкоджень. Суспiльно

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

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

ушкоджень та побоiЪ. Розмежування складiв залишення в небезпецi та ненадання допомоги особi,

яка перебувае в небезпечному,дJuI життя cTaнi.

3.3. 3лочанч проmu волi, чесmi mа zilHocmi особu. Поняття позбавлення волi та викрадення

людини. Мета у складi захоплення зарrlникiв. Вiдмiннiсть незаконного позбавлення волi або
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викрадення JIюдиIIи вiд захоплення заруrникiв. .Щiяння у складi торгiвлi людьми або tншоt-

незаконноi угоди щодо передачi людини.
3.4.3лочuнu проmа сmаmевоi свобоdа mа cmameBot неdоmорканосmi особа. Розмежування

складiв зrвirлтування та насильницького задоволення статевоi пристрастi неприродним способом.

Способи у складах зrвалтування та насильницького задоволення статевоi пристрастi неприродниМ

способом. Розмежування примушування до вступу в статевий зв'язок та зГвалтування i
насильницького задоволення статевоi пристрастi неприродним способом.

4. Злочини проти виборчих, трудових та iнших особистих прав i свобод людини i
громадянина

,Щiяння у складах злочинiв проти виборчих прав. ,Щiяння у складi порушення недоторканОСтi

житла громадян. Iнформацiя, незакоНнi дiяння щодо якоi може утворювати oKpeMi склади злочинiв
проти виборчих, трудових та iнших особистих прав i свобод людини i громадянина. Щiяння у

.складi грубого порушення законодавства про працю. Предмет у складi rrорушення авторського

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

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

5. Злочини проти власностi
загальнi ознаки зло.пrнiв, пов'язаних з незаконним зверненням чужого майна на користь

винуватого чи TpeTix осiб ("розкрадання"). Форми "розкрадання", Момент закiнчення

"розкрадання". TaeMHicTb як ознака крадiжки. Вiдмiннiсть крадiжки вiд грабежу. ,Щiяння у складi

розбою. Вiдмiннiсть розбою вiд насильницького грабежу. ,.щiяння у складi вимагання. Способи
вимагання. Вiдмiннiсть вимагання вiд розбою та грабежу. Способи вчинення шахрайства.

Вiдмiннiсть привласненЕя, розтрати та зазолодiння чужим майном шляхом зловживання

службовою особою cBoiM службовим становищем вiд iнших форм "розкрадання". Вiдмiннiсть
шахрайства та заrrодiлrня майновоi шкоди шJuIхом обману чи зловживання довiрою. об'ективнi
ознЕtки знищення та пошкодження чужого майна.

6. Злочини у сферi господарськоiдiяльностi
,Щокументи, пiдроблення яких може утворювати oKpeMi склади злочинiв У СфеРi

господарськоi дiялъностi. Предмет контрабанди. ознаки об'ективноТ сторони у складi
контрабанди. ,щiяння у скJIадах ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв

та }хилення вiд сплати страхових BHeckiB на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

,Щiяння у складi фiктивного пiдприемництва. Вiдмiннiсть протидii законнiй господарськiй

дiяльностi вiд вимагання. Предмет у складi легалiзацiт (вiдмивання) доходiв, одержаних

злочинним шляхом. ,щiяння у складi легалiзацii (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним
шJUIхом. Вiдмiннiсть шахрайства з фiнансовими рес}рсалли вiд шахрайства ia вiд ухилення вiд
сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв. Iнформацiя, незаконнi дiяння щодо якоi
може угворювати oKpeMi скJIади злочинiв у сферi господарськоТ дiяльностi.

7. Злочини проти громадськоi безпеки

ЩiяннЯ У складi створеннЯ злочинноi органiзацiТ. особливостi квалiфiкацii злочинiв,

вчинених у складi злочинноi органiзацii. Поняття банди. ,щiяння у складi бандитизм. Поняття
воснiзованого та збройного формування, вiдмiннiсть мiж ними. Поняття терористи,птоТ групи та
терористичнот органiзацii. Щiяння у складi терористичного акта. Мета у складi терористичного

акта. Незаконнi дiяння зi зброею, що можугь уtворювати склади злочинiв проти громадськоi

безпеки.
8. Злочини проти безпеки руху та експлуатацiТ транспорry
,щiяння у складах злочинiв проти безпеки руху та екс{Iлуатацii автомобiльного транспорту.

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

суб'екти у скJIадах злочинiв проти безпеки руху та експлуатацii автомобiльного транспорту.
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9. Злочини проти громадського порядку та моральностi
Щiяння у складi хулiганства. CyTHicTb хулiганського мотиву. Вiдмiннiсть хулiганства,

втIиненого групою осiб, вiд групового порушення громадського порядку. Поняття масових
заворушень. Вiдмiннiсть масових зЕlворушень вiд групового порушення громадського порядку.

10. Злочини у сферi обiry наркотичних засобiвп психотропних речовин, ix аналогiв або

прекурсорiв та iншi злочини проти здоров'я Еаселення
Поняття наркотичних засобiв, rтсихотропних речовин, ix ана-ltогiв та прекурсорiв, iх мiСЦе У

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

психотропнi речовини, ix анаJIоги i прекурсори. .Щiяння у скJIадах злочинiво що сrrрияють

поширенню HapKoMaHii.
11. Злочини проти авторитету органiв державноi влади, органiв мiсцевого

самоврядування та об'еднань громадян
Прaд*", у складах злочинiв проти авторитету органiв державноi влади, органiв мiсцевого

.счtмоврядування та об'еднань громадян. Потерпiлий у скJIадах злочинiв проти авторитету органiв

державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядування та об'еднань громадян. Суспiльно небезпечнi

дiяння у складах злочинiв проти авторитету органiв державноi влади, органiв мiсцевого
саN,{оврядування та об'сднань громадян.

12. Злочини у сферi службовоi дiяльностi та професiйноi дiяльностi, пов'язаноi з

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

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

у складах злочинiв у сферi службовоI дiяльностi та професiйноi дiяльностi, пов'язаноi з наданням

публiчниХ послуг. ПредмеТ службовоГо пiдроблення. ПонЯття неправомiрноТ вигоди. Суспiльно
небезпечНi дiяннЯ з неtrравОмiрноЮ вигодою. Суб'скт злочинiв у сферi службовоi дiяльностi та

професiйноi дiяльностi, пов'язаноi з наданням публiчних поспуг.
13. Злочини у сферi правосуддя
Суспiльно небезпечнi дiяння у складах зло.мнiв, суб'ектами яких е суллi та працiвники

правоохоронних органiв. Суспiльно небезпечнi дiяння у скJIадах злочинiв, що вчиЕяються
пЪтерпiлЙм, свiдка:uи, експертаN{и, [ерекJIадачаN,{и. Суспiльно небезпечнi дiяння пов'язанi з

невиконанням чи протидiею виконанню судових рiшень,

КРИМIНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЪНЕ ПРАВО УКРАiНИ

1. Кримiнальний процес: загальнi положення
1.1. Крttlwiнальнuй процес: поняmmщ суmнiсmь mа завdання. Поняття кримiнального

процесу як специфiчного виду дiяльностi. Поняття завдань кримiнального процесу. Iсторичнi

форми кримiнального процесу.
1.2. Кр uлtiна,цьнi пр оцесу альнi функцii:

ý"

поняmmя mа рiзновudu. Поняття IIроцесуальних

фlтrкцiй. Види функцiй кримiнального процесу.
1.з. Сuсmема кршrпiнальноzо процесу, Поняmmя сmаdiй кршrиiнальноzо процесу, ы

сuсmе]чrа, змiсm i iавdання. Поняття системи кримiнального процесу. Поняття стадiй

кримiнального процесу. Ознаки стадiй кримiнального процесу. Система стадiй кримiнального

процесу, iх загальна характеристика, завдання та особливостi.- 
l.ц. КрамiналЬнш процесуальна форлwш, BidHocaHa mа zapaHmii. Поняття, структура i

особливостi кримiнально-rrроцесуальних правовiдносин. Поняття кримiнально-процесуальноi

форми. особлиЪоСтi кримiна-тlьно-процесуальноi форми. Гарантii у кримiнальному судочинствi, iх
характеристика.

|.5. НауКа крамiнальноzО процесу, It преDмеm, сuсmеrпа mа лцеmоdu. Поняття науки

кримiна-шьного процесу. Предмет та система науки кримiнального процесу. Система методiв науки

кримiнального процесу.

2. Кримiнальний процесуальний закон
2.1. Kpt*tvtiHaлbHe процесуальне право: поняmmя mа значення. Поцятгя кримiнального

процесуального права як га;lузi права. Система галузi кримiнального процесуального права.
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2.2. Крамiнальнi процесуальнi норлlu: поняmmщ сmрукmура i рiзновudа. Понятгя
кримiнальних процесуальних норм. Структура кримiнальних процесуальних норм. особливостi
санкцiй кримiнальних процесуальних норм. Класифiкацiя норм кримiнальЕого процесуального

права.
2.3. Крtllwiнальне процесуuльне законоdавсmво: поняmmя mа сuсmел|а. [мсерела

kpaMiHallbшozo процеqlilftноzо права. Поняття кримiна_пьного процесуального закону та його
зЕачення. Структура Кримiнального процесуЕrльного кодексу Украiни. ,Щжерела кримiнального
процесуrlльного lrрава УкраiЪи. Практика €вропейського суду з прав людини як джерело
кримiна-пьного процесуЕ}льного rrрава.

2.4. rЩiя Kptl,,lttiHaltbшozo процесуа,,Iьноzо законоdавсmвш у просmорi, в часi mа 3а кололl осiб

.Щiя норМ кримiналЬного проЦесуiLльногО прав У часi. Поняття територii,, на яку поширюеться дiя
кримiнального процесуального законодавства Украiни. Випадки, коли кримiнальне процесуаJIьне

законодавство Украiъи дiе за межами територii Украiни. особливостi застосування кримiнального

.процесуального закоЕодавства щодо окремоТ категорii осiб.

3. Засади кримiнальЕого проваджеЕня
3.|. Засаdа крutпiнальноZо проваdхсення: поняmпrя, значення, юласuфiкацiя, сасmеrпа mа

правовi zapaHmit реалiзацii. ПоняттЯ та значенНя засад кримiнального провадження. Класифiкацiя
засаД кримiналЬного проВадження. Система засаД кримiнального судочинства i правовi гарантiТ ik

реалiзацii.
3,2.\аzалЬноправовi засаDа mа спецафiка i* засmосування у крttпtiнальнолrу проваduсеннi.

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

на свободу та особисту недоторканнiсть. Недоторканнiсть житла чи iншого володiння особи.

Таемниця спiлкування. Невтруrання у приватне життя, Недоторканнiсть права власностi. .Щоступ

до правосуддя та обов'язковiсть судових рiшень.
3.з. \шzальнопроцесуальнi засаdа mа спецафiка iX засmосування у крамiнальнолrу

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

своiх доказiв i у ловеленнi перед судом ix переконливостi. Безпосереднiсть дослiдження показань,

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

бездiяльностi. ,Щиспозитивнiсть. Гласнiсть i вiдкритiсть судового розгляду та його tIовне

фiксуванНя технiчНими засобами. РозУмнiсть cTpoKiB. Мова, якою здiйснюеться кримiнаJIьне

судочинство.
3.4, Крtuпiнальнi процесуальнi (або zалузевi) засаdа mа ix правовай змiсm- ПрезУмпцiя

невинратостi та забезпечення доведеностi вини. Свобода вiд самовикриття та право не свiдчити
протИ бrшзькиХ родичiВ та членiв ciM'i. Заборона двiчi притягуватися до кримiнальноi
вiдповiдальностi за одirе i те саме правопорушення. Забезпечення права на захист. Публiчнiсть. t,

4. Учасники кримiнального провадження
4.1. Учаснuкu крuлIiнальноzо проваdлrcення: поняmmя i tшасафiкацiя. Поняття суб'ектiв

кримiнального процесу, iх мiсце i роль у кримiнальному судочинствi. Сторони та iншi }часники
кримiнального проваджеЕня. Класифiкацiя суб'ектiв кримiнального lтроцесу.

4,2. Суd, слiDчuй суddя, прася)tснuй. Суо, суддя в кримiнальному процесi. Функцii та

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

IIрисяжного.
4.3. Сmорона обванувачення. Прокурор у кримiнальному процесi та його процесуальне

становище у рiзних стадiях кримiнального процесу. Органи досудового розслiдування та Тх

компетенцiя. kерiвник органу досудового розслiдувоння, Процесуальне становище слiдчого

оргiшу досудового розслiдування в кримiнальному процесi. Процесуальна самостiйнiсть i
незалежнiсть слiдчого. Оперативнi пiдроздiли.
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4.4. Сmорона зажuсmу. Пiдозрювалrий та обвинувачений, виправдаЕий, засуджений, ix права
та обов'язки. Захисник i його процесуаJIьне становище. Залуrення захисника до кримiнального
провадження.

4.5. Поmерпiлuй mа йоzо преdсmавнuк у крuлtiнальнолtу провшOеrcеннi. Потерпiлий як

учасник кримiнального процесу. Представники та законнi представники потерпiлого, iх права та
обов'язки.

4.6. Iншi учаснака KpulwiHa.tlbшolo процесу. Заявник. I_{ивiльний позивач, його права i
обов'язки у кримiнальному процесi. Щивiльний вiдповiдач, його права i обов'язки. Представник
юридичноi особи, щодо якоi здiйснюеться провадження. Представник цивiльного позивача i
вiдповiдача. Свiдок, його права та обов'язки, вiдповiда_lrьнiсть. Перекладач, його права та
обов'язки. Експерт, його права та обов'язки, вiдповiдальнiсть. Спецiалiст, його права та обов'язки,
вiдповiдальнiсть. Секретар судового засiдання, його повнова)кення. Суловий розпорядник, його
повноваження.

, 4.7" BidBodu. Обставини, що викJIючають можливiсть yracTi в кримiнальному провадженнi.
Вiдводи, самовiдводи i порядок ix вирiшення.

5. Щокази i доказування в кримiнальному процесi
5.1. rЩоказu: поняmmя i ознакu. Поняття, clTHicTb i значення кримiнального процесуального

доказування. ,Щоказове право. Поняття доказiв. Належнiсть, достовiрнiсть i допустимiсть доказiв.
Умови визнання доказiв недопустимими. ,Щостатнiсть доказiв для прийняття рiшення у
кримiнальнiй справi.

5.2. Класuфiкацiя dоказiв. Класифiкацiя доказiв. Первiснi i похiднi докази. Обвинува_шьнi i
виправдувальнi докази. Прямi i непрямi докази. Особистi i речовi докази,

5.3. !оказування в крtлмiнальноJlrу процесi: поняmmя, значення, апел4енmа. Елементи
кримiнально-процесуЕLльного доказрання. Способи збирання доказiв та ik процесуЕrльних джерел.
Перевiрка i оцiнка доказiв та ix джерел.

5,4. Преdлtеm, tпеuсi i суб'екmа dоказування Предмет, межi i суб'екти доказування у
кримiнальному провадженнi. Обов'язок та тягар докЕLзування у кримiнальному процесi.
Особливостi доказування в окремих стадiл< кримiна-пьного провадження.

5.5. Харакmерасmака процесуальнах dхсерел dоказiв, ix рiзновudи. Поняття джерел доказiв
та iх види. Показання та iх доказове значення в кримiнальному провадженнi. Показання свiдкiв i
потерпiлих. Речовi докЕtзи, строки i порядок ik зберiгання. ,Щокументи як джерела доказiв.
Вирiшення питання про речовi докази i документи. Висновок ексrrерта i його доказове значення.

б. Процесуальнi документи, строки i витрати
6.1. Проt4есуа,льнi dокуменmu: поняmmя, рiзновudu, злtiсm, форлtа, значення. Поняття

процесучlльних докуп,iентiв, ix види. Змiст, форма та значення процесуЕ}льних документiв у
кримiнальному процесi.

6.2. Процесуальнi сmрока: поняmmщ юласафiкацiя, зншчення, поряdок обчuслення.
Процесуа_пьнi строки i ix правова природа. Поttяття, значення i правила обчислення процесуальних
cTpoKiB. Обов'язковiсть додержання процесучtльних cTpoKiB. Порушення процесуальних cTpoKiB i Тх

наслiдки. Види процесуальних cTpoKiB. Критерii визначення розумних cTpoKiB. Особливостi
обчислення cTpoKiB, що визначаються годинами, днями, мiсяцями.

6.3. Поняmmя i рiзновudа процесуальнuх вumраm. Процесуальнi витрати, ik поняття, види i
значення. Визначення розмiру та розподiл процесуz}льних витрат. Зменшення розмiру
процесуальних витрат. Звiльнення вiд оплати, вiдстрочення та розстрочення процесуальних
витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рiшення щодо процесуальних витрат.

7. Заходи забезпечення кримiнального провадження,
7.1. Захоdа забезпечення крtлпtiнальноzо проваdмсення: поняmmя mа шасафiкацiя.

Поняття заходiв забезпечення кримiнального провадження. Види заходiв забезпечення
кримiнального провадження.
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7,2. 3аzальнi правuла засmосування захоliв забезпечення KptlMiHшnb+ozo проваdеrcення.

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

7.3. Рiзновudu захоDiв забезпечення KptbMiHa,lbшolo проваdнсення, пidсmавu mа поряdок tx

засmосування. Виклик слiдчим, прокурором, судовий викJIик, привiд. Накладення грошового
стягнення. Тимчасове обмеження у користуваннi спецiальним правом. Вiдсторонення вiд посади.

тимчасовий доступ до речей i докlментiв. Тимчасове вилr{ення майна. Арешт майна.

7.4. Меmа i пidсmава засmосування запобiаtснuх захоdiв. Обсmавuни, tцо врOховуЮmЬСЯ

прu обраннi запобiltсноzо захоdу. Поняття запобiжних заходiв. Вiдмiннiсть мiж запобiжними

.u*од*" та iншими заходами забезпечення кримiнального провадження. Класифiкацiя

запобiжних заходiв.
7.5. Рiзновudч запобiлtснuх захоdiв. особисте зобов'язання. особиста порука. Застава.

.Щомашнiй арешт. Тримання пiд вартою. Затримання особи.
f 7.6. Поряdок засmосування, змiна i скасування запобiаtснuх захоDiа. Пiдстави i порядок

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

обставини, що врахов}.ються при обраннi, змiнi чи cкacyBaнHi запобiжного заходу.

8. .Щосулове розслiдування
8,1.,Щосуdове розслidування: поняmпrяr значення mа завdання. Понrгтя, значення i завдання

стадii досудовоГо розслiдУвання. Етапи досудовоГо розслiдУвання. Поняття i значення загальних

положенЬ досудовоГо розслiдУвання. ВзаемодiЯ слiдчого i оперативних пiдроздiлiв. ,Щоручення

слiдчого. ВикористаншI науково-технiчних засобiв при tlроведеннi досудового розслiдування.
Розслiдування кримiна.гlьних правопорушень слiдчою груrtою.

8.2. Почаmок \ocydonozo розслidування. Пiдстави дJUI початку досудового розслlдування.
Вiдомостi, що пiдлягають вносенню до единого реестру досудових розслiдувань. Слiдчi дiТ, що

допускаетЬся здiйснЮвати дО внесеннЯ вiдомостеЙ до Сдиного реестру досудових розслiдувань.
здiйснення досудового розслiдування без внесення вiдомостей до Сдиного реестру досудових

розслiдувань.
8.3. Формu dосуdовоzо розслidування. особлuвосmi docydoBozo розслidування Kptt"MiHaJtbHux

просmупкiа.-,щiзнання i досудове слiдство як форми досудового розслiдування. особливостi

розслiдрання кримiнальних проступкiв.- 
8.4. ПiDслiDнiсmь: поняmmя mш рiзноваdu. Поняття пiдслiдностi та if види. Правила

територiальноi пiдслiдностi. Пiдслiднiсть за зв'язком проваджень.- 
B.s. об'еdнання i вudiпення MamepialiB docydoBozo розслidування. Пiдстави для об'еднання i

видiленнЯ досудовогО розслiдування. Недопустимiсть об'сднання i видiлення матерiалiв

досудового розслiдування.
8.6. СmрОкu do,cydo1ozo розслidування. Проdовлtсення сmроку docydoBozo розслidуванняr,

строки дiзнання. Строки досудового слiдства. Продовження строку досудового розслlдування.
8.7. Маmерiала docydoBozo розслidування. Недопустимiсть розголошення вiдомостей

досудового розслiдування. ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його

завершення.
8.8. Оскарilсення piu,leHb, diй чu безdiяльносmi пiD час dосуdовоZо розслidування. Розгляд

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

бездiяльностi пiд час досудового розслiдування.

9. Слiдчi (розшуковi) та негласнi слИчi (розшуковi) дii'.
9.1. Слidчi (розшуковi) dit: поняmmЯ i сuсmема. Поняття, види та система слrдчих

(розшукових) та 
"Ъ.пu.""" 

слiдчих фозшукових) дiй. Класифiкацiя слiдчих фозшlкових) та

"*"Ж.";Н#;Я";;:::;:;У'!'пiа"* фозu,луковах) mа неzласнuж слidчах (розшуковах) diib

загальнi процесуtшьнiъимоги до проведення та оформлення слiдчих фозшукових) та негласних

слiдчих (розшукових) дiй.
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9.3. Гласнi слidчi (розшуковi) dii, Щопит: поняття, види та порядок проведення. ГIред'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. Неzласнi слiDчi (розuлуковl) djil Поняття та система негласних слiдчих (розшlкових) дiй.

Суб'екти прийнrrтя рiшення про проведення негласних слiдчих (розшукових) лiй. Використання

результатiв негласних слiдчих фозшукових) дiй у доказуваннi. Втруrання у приватне спiлкування.
Обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи. Установлення
мiсцезнаходження радiоелектронного засобу. Спостереження за особою, рiччю або мiсцем.
Монiторинг банкiвських paxyнKiB. Аулiо-, вiдеоконтроль мiсця. Контроль за вчиненням злочину.

Виконання спецiального завдання з розкриття злочинноТ дiяльностi органiзованоi грУпи чи
злочинноi органiзацii. Негласне отримання зразкiв, необхiдних для порiвняльного дослiдження.

. 10. Повhомлення про пiдозру
l0.1. Пidозра у крtлпtiнальнолrу проваdlrcеннi: поняmmя i ознакu. Поняття, пiдстави та

значення повiдомлення про пiдозру. Випадки повiдомлення про пiдозру.
l0.2. Змiсm i форма пuсьлtовоzо повidомлення про пidозру. Складання повiдомлення про

пiдозру. Змiст письмового повiдомлення про пiдозру.
l0.3. Поряdок повidомлення про пidозру. fопum пidозрюваноzо. Порядок повiдомлення про

пiдозру. Права пiдозрюваного та ix роз'ясненrrя. Вруrення письмового повiдомлення про пiдозру.

Особливостi повiдомлення про пiдозру окремiй категорii осiб.
10.4. 3лtiна повidомлення про пidозру. Пiдстави для змiни повiдомлення про пiдозру.

Процедура змiни повiдомпення про пiдозру.

11. Зупинення i закiнчення досудового розслiдування
|1,.l. Зупuнення docydoBozo розслidування: поняmmя, пidсmава mа процесуальнuй поряdок

Поняття, пiдстави, умови та процесуальний порядок з}цинення досудового розслiдування. РозшУк
пiдозрюваrтого.

l1,.2. ВiDновлення docydoBozo розслidування: поняmmя, пidсmавu mа процесуальнай
поряdок. Пiдстави для вiдновлення досудового розслiдування. ПрочесуальниЙ порядок
вiдновлення досудового розслiдування.

11.3. Форма закiнчення docydoBozo розолidування. Загальнi rтоложення закiнчення

досудового розслiдування. Форми закiнчення досудового розслiдування. Закриття кримiнального
провадження: пiдстави та процесуальний порядок. Пiдстави та процесуальний rrорядок звiльнення

особи вiд кримiнальноi вiдповiдальностi. Клопотання прокурора про звiльнення особи вiд
кримiнальноТ вiдповiда_ltьностi. Вiдкриття MaTepia;riB кримiнального провадження iншiй cTopoHi.

ознйомлення З матеiriалами кримiнального tIровадження. обвинувальний акт та його значення.

клопотання про застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру та йог3
змiст. ВруrеннЯ копiЙ обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходiв
медичного чи виховного характеру та ре€стру матерiалiв досудового розСлiДУвання.
Систематизацiя i технiчне оформлення матерiалiв кримiнального провадження.

12. Пiдсуднiсть у кримiнальному провадженнi. ПИготовче провадження У пеРшiЙ
iнстанцii

L2.1. Пidсуdнiсmь: поняmmя mа рiзноваdи. Поняття i значення пiдсудностi у кримiнальному
процесi. Види пiдсудностi. Пiдстави та порядок передачi справ з одного суду до iншого.

l2.2. Пidzоmовче проваdаtсення: поняmпrя, завdання, поряdок зdiйснення mа сmрокu.

Поняття, cyTHicTb i завдання пiдготовчого судового провадження. Порядок i строки пiдготовчого
судового провадження. Порядок пiдготовчого судового провадження.

|2.3. Рiшення, якi л|а€ право прайняmu суd на cmadit пidzоmовчоzо проваdilсення. Питання,
якi з'ясовуються суддею rrри пiдготовчому судовому провадженнi. Рiшення, якi приймаються за

результатами тliдготовчого судового провадження. Закритгя кримiнального провадження на стадii
пiдготовчОго проваДження. ПiдставИ i процесуальниЙ порядоК поверненНя о.бвинуВаЛЬНОГО аКТа;
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кJIопотань про застосування примусових заходiв виховного чи медичного характеру прокурору
або за пiдсуднiстю. ПризначеIIня судового розгляду.

l2.4. Вuрitаення пumанц пов'язанttх з пidzоmовкою do cydoBozo розzляdу. liТ суллi,
пов'язанi з пiдготовкою до судового розгJIяду.

l2.5. Ознайомлення з маmерiалOlиu крuлtiнальноzо проваdмсення. ПроцесуальниЙ порядок
ознайомлеЕня з матерiалами кримiнального провадження.

13. Судовий розгляд
|3.1. Суdовай розzляD: поняmmя, сuсmелла mа заzальнi полоltсення. CyTHicTb i значення

стадii судового розгляду. Загальнi rrоложення судового розгляду' кримiнальноi спраВи.

Безпосереднiсть, ycHicTb, безперервнiсть судового розгJuIду. Учасники судового розгляДУ Та

наслiдки ik неявки до С}ДУ. Пiдстави i порядок вiдкладення судового засiдання, зупиненнlI

судового проваджеIIня. Заходи, якi застосовуються до порушникiв гrорядку у залi сУДоВих

.засiдань. Застосування заходiв забезпечення кримiншIьного провадження, проведення слiДчих
(розшукових) дiй пiд час судового розгляду. Проведення lrроцесуальних дiй У режимi
вiдеоконференцii.

l3.2. MeHci cydoBozo розutяdу. Поняття та значення меж судового розгляду. Встановлення
меж судового розгJIяду.

l3.3. Процеdура суdовоzо розzляdу. Етапи судового розгляду, ix змiст. Суть, стрlктура 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. ПроцесУальний
порядок постановлення судового рiшення. Особливi порядки провадження в судi першоi iнстанцii.
Спрощене судове провадження щодо кримiнальних проступкiв. Провадження в сулi присяжних.

14. Суловi рiшення у кримiнальному провадженнi
l4.1. CydoBi рiшення: поняmmя mа значення. Поняття судових рiшень. Значення судових

рiшень у кримiнальному провадженнi.
l4.2. Законнiсmь, обtрунmованiсmь i вмоmuвованiсmь суdовuж pfuaeHb. Суть законностi

судового рiшення. Обцрунтованiсть судового рiшення. Вмотивованiсть судового рiшення.
Наслiдки пор}.шення вимог щодо законностi, обгрунтованостi i вмотивованостi судових рiшень.

L4.3. Ухвала суdу: поняmmщ рiзновudа mа змiсm. Поняття та види ухвал сулу. Порядок
постановлення ухвirли. Структ}ра i змiст ухвали суду. Особливостi оформлення ухвitли, Що

постановJu{еться без виходу суду до нарадчоТ кiмнати.
l4.4. Вuрок cydy: поняmmщ рiзноваdа mа змiсm. Поняття i значення вироку. Види вирокiв.

Стрlктlра i змiст обвинува_шьного i виправдувt}льного вироку.
l4.5. ПоряDок уiвалення mа проzолоuлення cydoBozo рiu,лення. Окрелла dулtка суddi. ПорядоЕ

ухваленнЯ судовогО рiшення. ПроголоШення судоВого рiшеНня. ЗвiльНення обвин}ъаченого"з-пiд
варти. Заходи пiклрання про неповнолiтнiх, непрацездатних i збереження майна обвинуваченого.

Значення та оформлення окремоi думки суддi.
14.6. Роз'яснення злwiсmу cyDoBozo рiшення. Порядок роз'яснення судового рiшення.

15. Провадження в сулi апеляцiйноi iнстанцii'.
l5.1. Проваdltсення в cydi апеляцiйно'i iнсmанцi|i: поняmmя, pl,tcu, завdання mа 3начення.

Правова 11рирода, cyTHicTb i завданнЯ перевiркИ судових рiшень в апеляцiйному порядку. Суди, якi

розгJIядають справи в апеляцiйному порядку, ik повноваження.
l5,2. CyDoBi рitаенНя, якi молrcуmЬ буmu ocчapilceшi в апелЯцiйнолtу поряdtЕ. Суловi

рiшення, що можуть бути оскарженi в апеляцiйному порядку.
15.3. Суб'екmu права на апеляцiйне оскарuс€нНЯ1 ПРОЦесуальнай поряdок i сmрока

апеляцiйно?о оскарilсення. Право на апеляцiйне оскарження. Порядок i строки апеляцiйного

оскарження вироку, ухвали rrро застосування примусових заходiв медичного чи ВиХОВНОГО

характеру, ухвЕlJIи суду, }хвали слiдчого суллi.
l5.4. Форлtч mа змiсm апеляцiйно'i cKapza. 3алuuлення апеляцiйноi. cKapza без руху, ii

повернення або вiDлrова у вidкрummi проваdнсення. Вимоги до апеляцiйноi скарги. Пiдстави для
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залишення апеляцiйноi скарги без руху. Пiдстави та наслiдки повернення апеJulцiйноi скарги.

Пiдстави та наслiдки вiдмови у вiдкриттi апеляцiйного провадження.
l5.5. Наслidкu поDання апеляцiйноi cчapzu. Пidzоmовка do апапяцiйноzо розzляdу. Щi'i

суддi-доповiдача по пiдготовцi справи до апеляцiйного розгляду.
|5.6. Заперечення на апеляцiйну cnapzy. BidlwoBa Bid апеллцiйноi cKapza, змiна mа

dоповнення апеляцiйноi скарzu пid час апеляцiйноzо проваDJIсення. Заперечення на апеляцiйну
скаргу. Процесуальний порядок вiдмови вiд апеляцiйноТ скарги, iT змiни чи доповнення.

l5.7. MeHci переzляdу суDолt апеляцiйноi iнсmанцii. Апеляцiйнай розzляd. Визначення меж
перегляду справи судом апеляцiйноi iнстанцii. Процедура апеляцiйного розгляду. Письмове
апеляцiйне провадженшI.

15.8. Резульmшmu розzляdУ крutпiнальноzО проваdlсення' апеляцiйнtllw суdолr.

ПовноваЖення судУ апеляцiйноТ iнстанцii за результатами розгляду справи. Пiдстави для змiни чи

скасування судового рiшення судом апеляцiйноi iнстанцii. Пiдстави для скасувulння судового

.рiшення судом апеляцiйноТ iнстанцiТ. Пiдстави для призначення нового розгляду у сулi першоi
iнстанцii.

5.9. CydoBi рiшення cydy апеляцiйноi iнсmанцit. Вирок суду апеляцiйноi iнстанцii. Ухвала
суду апеляцiйноi iнстанцii,

1б. Провадження з виконання судових рiшень.
|6.1. Проваdмсення з ваконання cydoBttx рiшень: завdання mа значеняя. Поняття, значеннrI

та завдання стадii викоЕання судових рiшень. Питання, якi вирiшуються судом пiд час виконання
вирокiв. Нагляд за дотриманням законiв пiд час виконання судових рiшень.

16.2. Поряdок набршння законноi cullu cydoBtllи рiшеннялw. Набрання судовим рiшенням
законноi сили. Наслiдки набрання законноi сили судовим рiшенням. Обов'язковiсть рiшень СУДУ.

1,6.3. Поряdок звернення Bupol<y, ухвала суdу do ваконання. Порядок та строки звернення

судового рiшення до виконання. Порядок виконання судових рiшень у кримiнальному
провадженнi. Органи i служби, якi виконують вирок i забезпечують виконання кримiнальних
покарань.

16.4. Вidсmрочка ваконання вuроку. Пiдстави i проltедура вiдстрочки виконання вироку.

16.5. Пumання, якi варiu,lуюmься cydoM пid час mа пiсля ваконання BapoKiB. Поряlок iX
вuрiшення. Процесуа-пьний rrорядок розгJUIду та вирiшення питЕlнь, якi виникulють пiд час

виконання вироку. Пiдстави для звiльнення вiд вiдбування кримiнального покарання. Умовно-

дострокове звiльнення вiд покарання i замiна невiдбутоI частини покарання бiльш м'яким.
застосlъання до засуджених примусового лiкування та його припинення. Тимчасове залишення

засудженого у слiдчому iзоляторi. Умови угримання осiб, засуджених до позбавлення волi.

Розгляд судом кJIопотання про зняття судимостi.

17. Провадження в сулi касацiйноi iнстанцiТ
l7.|. Провоdlrcення в cydi касацiйноi iнсmшнцii: поняmmя, pulcu, завDання mа 3начення.

Суть i значення касацiйного провадження. Завдання стадiТ касацiйного провадження.
1,7.2. CydoBi рiшення, якi tпоаrcуmь буmu ocчapжceHi в касацiйному поряdку. об'екти права

на касацiйне оскарженнrI у кримiна_tlьному процесi.
l7.3. особu, якi IпаюmЬ правО поdаmа касацiйну cюapzy, поряDок i сmрока касацiйноzо

оскар)tсеняя. Право на касацiйне оскарження. Строки касацiйного оскарження. Порядок rrодання

касацiйноi скарги.
|7.4. Вшпrоzа do касацiйноi cKapza. Залашення касацiйноi cKapza без руху абО ri

повернення. Форма i змiст касацiйноТ скарги. Пiдстави та наслiдки з€lлишення касацiйноТ скарги

без ру<у або Гi повернення.- 
17.5. Вidкраmmя касацiйноzо проваdаrcення. Пidzоmовка касацiйноzо розzллdу. Порядок i

строки вiдкриття касацiйного trровадження. дii суддi-доповiдача по пiдготовцi справи до
касацiйного розгляду.

l7,6. 3аперечення на касацiйну cKapzy. Вidлtова Bid касацiйноi cKapza, зtпiна i dоповнення
касацiйноi скарzu пid час касацiйноzо проваdлtсення. Заперечення на касацiйну скаргу;

Процесушlьний порядок вiдмови вiд касацiйноi скарги та iJ доповненнrI.
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l7.1. Mexci переzляОу cydoM касацiйноi iнсmанцit. Касацiйнuй розzляD. Межi перегляду

справи судом касацiйноТ iнстанцii. Прошелура касацiйного розгляду.
17.8. Резульmаmа розzляdу справu касацiйнtлlw суduw. CyOoBi рitоrcння cydy касацiйноt

iнсmанцit. Повноваження суду касацiйноi iнстанцii за результатами розгляду справи, змiст
судових рiшень суду касацiйноi iнстанцii.

18. Провадження у Верховному Сулi. Провадження за нововиявленими обставинами.
l8.1. Проваduсення у Верховному Cydi: поняmmя i завlання. Завдання i значення перегляду

судових рiшень Верховним Сулом Украiни.
l8.2. Пidсmшвu dля переzляdу cyDoBax рiшень BepxoBHttлt Cydolw. Пiдстави дJuI перегляДУ

судових рiшень Верховним Сулом.
l8.3. Поряdок поdання mа розzляdу заявu про переzляd cydoBozo рiшення Верховналt

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

про перегJu{д судового рiшення. Порядок розгJIяду справи Верховним Судом.
|8.4. Резульmаmа розапяdу KpulпiHallbшolo проваdмсення BepxoBHtt"пt Суdолt. обов'язковiсmь

рiшень Верховноzо Суdу. Повноваження Верховного Суду за результатами перегJuIду. Види
судових рiшень Верховного Суду та iх обов'язковiсть.

l8.5. IIроваdlсення за нововлlявленuлlа обсmавuнаlwа: поняmmя, завdання i 3начення.
Загальнi положення перегJuIду судових рiшень за нововиявленими обстазинаlли. Строки та

uiдстави для здiйсненнrl кримiнального tIровадження за нововиявленими обставинами. Вимоги до
зiu{ви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами.

19. Особливi порядки кримiнального провадження
|9.1. Крuлллiнальне проваduсення на пidсmавi yzod. Види }тод, ik iнiцiювulння та умови

укJIадання. Змiст угоди про примирення. Змiст угоди про визнання винуватостi. Загальний порядок
судового провадження на пiдставi угоди. Вирок на пiдставi угоди. Наслiдки невиконання }тоди.

19.2. Кршrпiнальне проваdнсення у формi прuваmноzо обванувачення. Початок
кримiнального провадження у формi приватного обвинрачення. Вiдшкодування шкоди
потерпiлому у кримiнальному провадженнi у формi приватного обвинрачення. Початок
кримiнального провадження у формi приватного обвинувачення. Вiдшкодування шкоди
потерпiлому у кримiнальному провадженнi у формi приватного обвинувачення.

19.3. Крu.lwiна,чьне проваduсення tцоDо oKpeMot Kamezopii осiб. Особи, щодо яких
здiйснюеться особливий порядок кримiнального провадження. особливостi притягнення до
кримiнальноi вiдповiдальностi окремоi категорii осiб, ik затримання i обрання запобiжного заходу.

|g.4. KptlMiHЙbHe проваdхсення tцоdо неповнолimнiх. обставини, Що пiдлягають
встановленню у кримiнальЕому провадженнi щодо неповнолiтнiх. Порядок кримiнального'
провадження щодо неповнолiтнiх. особливостi проведення процесуitльних дiй та застосування

заходiв примусу щодо неповнолiтнiх пiдозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до
неповнолiТньогО обвинуваЧеногО примусовиХ заходiв виховного характеру. Застосування
примусових заходiв виховного характеру до неповнолiтнiх, якi не досягли BiKy кримiнальноi
вiдповiда_пьностi. особливостi досудового розслiдування у кримiна_шьному провадженнi щодо
застосування rrримусових заходiв виховного характеру.

19.5. KpttMiHaлbHe проваdнсення u4odo засmосування прuлrусовuх захоdiв меdшчноzо

харакmеру. Пiдстави для здiйснення кримiнального провадження щодо 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. Крtспtiнальне проваdлrcення, яке лriсmаmь dержавну mа€,инuцю. особливостi

кримiнального провадження,,яке мiстить вiдомостi, що становлять державну таемницю. Охорона

державноi таемницi пiд час кримiнального провадження.
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l9.7. Кра",wiнальне проваdжсення на mерumорii dапломаmuчнrlж преdсmавнацmв
консульськлlх усmанов Украiнu, на повimряному, tl|орсько"uу чu рiчковоtпу cydHi, u4о перебува€ за
меrtсаforu Украiнu пid прапороJи або з розпiзнавальнLtлl знаколl Украiнu, якu4о це суdно
прапuсано do порmу, розmаruованоzо в YKpatHi. Особливостi здiйснення кримiнального
провадження на територii дипломатичних представництв, консульських установ УкраiЪи, на
повiтряному, морському чи рiчковому суднi, що перебувае за межами Украiни пiд прапором або з

розпiзнавальним знаком Украiни, якщо це судно приписано до порту, розташованого в YKpaiHi.
Мiсце проведення досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених на територii
дипломатичних представництв, консульських установ, суден Украiни.

20. Мiжнародне спiвробiтництво пiд час кримiнального провад}кення
20.1,. MiшcHapodHe спiвробimнuцmво пid час крuJпiнальноzо проваdltсення: поняmmя,

завdання mа правова основа. Понятгя мiжнародного спiвробiтництва у кримiна_пьному

i судочинствi. Законодавство, що регулюе мiжнародне спiвробiтництво пiд час кримiнального
провадження.

20.2. 3azalbHi засаdа MiHcHapodHozo спiвробimнацmва. Загальнi засади мiжнародного
спiвробiтництва пiд час кримiнального провадження. Обсяг та види мiжнародного спiвробiтництва
пiд час кримiнальIIого провадження. Щентра_пьнi органи УкраiЪи, що забезпечують мiжнародне
спiвробiтництво у кримiнальЕому провадженнi.

20.3. Процесуальнuй поряOок наdання lwiжHapodHoi правовоt dополtоzu пid час провеdення
процесуальнuх diiъ Мiжнародна правова допомога при проведеннi процесуальних дiй. Змiст та
форма запиту про мiжнародну правову допомоry. Виконання запиту в iноземнiй державi. Розгляд
запиту iноземного компетентного органу про мiжнародну правову допомогу. Порядок виконання
запиту (доруrення) про мiжнародну правову допомогу на територii Украihи. Виклик особи, яка
перебувае за межами УкраiЪи.

20.4. Суmнiсmь вuDачi (ексmраduцii) особu, яка вчuнала крtлпtiнальне правопорушення.
Видача осiб, якi вчиниJIи кримiнальне правопорушення (екстрадиuiя). Межi кримiнальноТ
вiдповiдальностi виданоТ особи. Щентральнi органи УкраТни щодо видачi особи (екстрадицiТ).

Особливостi затримання особи, яка вчинила кримiнаJIьне правопорушення за межами УкраiЪи.
Екстрадицiйний арешт. Проведення екстрадицiйноi перевiрки. Вiдмова у видачi особи
(екстрадицiТ).

20.5. KpaMiHallbHe проваdеrcення у поряdку перейняmmя. Порядок i умови перейняття
кримiнального провадження вiд iнозомних держав. Порядок кримiнального провадження, що
перейняте вiд iншоi держави.

20.6. Вuзнання mа ваконання BapoKiB iнозеtпнuх cydiB i переdання засуdлrcенuх осiб.
Визнання та виконання вирокiв.судiв iноземних держав та передача засуджених осiб. Пiдстави i
порядок виконання вирокiв судiв iноземних держав. Виконання вироку суду iноземноi держав4.
Розгляд судом питання про приведення вироку сулу iноземноТ держави у вiдповiднiсть iз
законодавством Украiни. Визнання та виконання вирокiв мiжнародних судових установ.

l,. Адмiнiстративне право в системi публiчного права
1,1,. Поняmtпя mа суmнiсmь публiчноzо права Еволюцiя поглядiв вчених на природу та

розмежування публiчного та приватного права. ,Щавньоримська традицiя розмежування
приватного i публiчного права. Теорiя розмежування публiчного та приватного права Рудольфа

фон ерiнга. Теорiя розмежування публiчного та lтриватного права Георга Еллiнека. Теорiя

розмежування публiчного та приватного права в працях радянських вчених. CylacHe розумiння
публiчного i приватного rrрава. Критерii розмежування публiчного та приватного права.

1.2. Публiчнай iнmерес Юридичне значення поняття "iнTepec". Змiст гIоняття "публiчний
iHTepec". Критерii розмежування публiчного та приватного iнTepecy.

1.3. Поняmmя mа озIutкu adlwiHicmpamaBHo?o права як zалузi публiчноzо права Суть
публiчно-сервiсного (людиноцентристського) пiдходу до розумiння предмета с}п{асногО

адмiнiстративного права. Вiдносини, що складають предмет сучасного адмiнiстративного права.

26



|.4. Меmа, завdання mа ocHoBHi поняtпmя aOlwiHicmpamaBшozo права Мета i завдання
сучасного адмiнiстративного права. Поняття та призначення понятiйно-категорiального iшарату
суrасного адмiнiстративного права. Змiст категорii "публiчна влада|l. Змiст категорii "суб'ект
владних повноважень". Змiст категорii "публiчне адмiнiстрування".

|.5. Сасmема аdлtiнiсmраmавноzо правс Поняття гЕrлузевого та iнституцiйного способiв
побудови системи адмiнiстративного права. Суrасний пiдхiд до розумiння системи
адмiнiстративного права та напрями iT трансформацii,

1.6. Меmоd adMiHicmpшmaBшozo права Поняття системи методiв правового регулювання
адмiнiстративного права. Змiст кожного методiв суборлинаuii, координацiТ та реординацii.

1.7. СпiввiDноlаення a\lvtiHicmpamaBHozo права з iнtашма zалузялrrl права OcHoBHi аспекти
спiввiдношення адмiнiстративного права з iншими гчrлузями права (конституцiйне, фiнансове,
цивiльне, трудово право).

, 2. Становлення та розвиток адмiнiстративного права

2.1. Ваmокu наукu аdлtiнiсmраmuвноzо права Iсторичнi та соцiальнi передумови виникнення
камералiстики. Предмет камералiстики; iT вплив на розвиток полiцейського права. Iсторичнi та
соцiальнi передумови виникнення полiцейського права. Предмет науки полiцейського права.

Iсторичнi та соцiальнi передумови виникнення адмiнiстративного права. Особливостi формування
адмiнiстративного права в краiнах захiдноТ европи. Вiдмiнностi мiж нiмецькою та французькою
школtlми адмiнiстративного права. Вiдмiнностi мiж наук€lми полiцейського та адмiнiстративного
права.

2.2. Формування аdмiнiсmршmuвноzо права в YKpa|iHi Iсторичнi та соцiальнi передlмови
виникнення полiцейського права на украiнських земJu{х в 19 ст. Iсторичнi та соцiальнi перелlмови

формрання науки адмiнiстративного права на украiнських землrж в кiнцi 19 i на початку 20 ст.
Особливостi радянськоi науки адмiнiстративного права. OcHoBHi проблеми та напрями

реформування науки адмiнiстративного права та законодавства в суrаснiй YKpaiHi.

3. Принципи адмiнiстративного права

3.|. IIоняmmя mа значення прuнцuпiв adMiHicmpamшBlozo права. Поняття та значення
принципiв адмiнiстративного права, зокрема, ik системоутворююча роль; використання ix У
процесi законотворчоi та нормотворчоi дiяльностi, створення ними основи дJuI судового контролю
за адмiнiстративними дiями; заповненшI прогалин у сферi адмiнiстративно-[равового

регулювання суспiльних вiдносин.
3.2. Прuнцап верховенсmва права. Значення принципу верховенства права в регулюваннi

адмiнiстративних вiдirосин. Змiст принципу верховенства права, його зв'язок iз принципамч
зЕжонностi; юридичноi визначеностi; заборони свавiлля та дискрецiйних повноважень; доступу до
незалежного суду; дотримання прав людини; заборони дискримiнацii.

3.3. Прuнцuпu HmneJlcшozo уряdувшння. Iсторiя виникнення принципiв наJIежного

}рядування та особливостi ik нормативного закрiплення. Значення принципiв належного

урядування для вiтчизняного адмiнiстративно-правового регулювання. MaTepia;rbHi принципи
нi}лежного урядування. Процесуальнi принципи належного урядування.

4. Щжерела адмiнiстративного права
4.1. Суmь mа вudu dхсерел аdлtiнiсmраmuвно?о права. Поняття джерел права та джерел

адмiнiстративного гIрава.

4.2. Форлwалiзованi ншцiоналtьнi mа MictcHopodHi dеlсерела аdлtiнiсmраmавноzо права.

Поняття та види форма_пiзованих нацiональних джерел адмiнiстративного права: Конституцii
Украiни; законiв Украiни; пiдзаконнi юридичнi нормативнi акти; мiжнароднi договори; юридичнi
активи СС. Роль ((м'якого права) у системi джерел адмiнiстративного права.

4.3. CydoBi рiu,tення в саспеlwi duсерел ad*tiHicmpamuBшozo права Поняття та види судових

рiшень, якi с джерелами адмiнiстративного права. Рiшення в системi джерел адмiнiстративного
права.
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4.4. Нефорлиалtiзованi dжерела аdлоiнiсmраmuвноlо права Поняття i види неформалiзованих

джерел адмiнiстративного права (норм моралi, традицiй та правовоi доктрини).

5. Адмiнiстративно-правовий статус фiзичних осiб
5.1. Фiзачнi особа як суб'екmu adltiHicmpamuлHozo права Мiсце та роль фiзи.*rих осiб як

невiд'смного r{асника адмiнiстративних правовiдносин.
5.2. Сmрукmура аdмiнiсmраmuвно-правовоzо сmаmусу фiзачнuх осiб Структура

адмiнiстративно-правового статусу фiзи.пrих осiб. Адмiнiстративна правоздатнiсть.
Ддмiнiстративна дiездатнiсть. Загальний i спецiальний адмiнiстративно-прововi статуси фiзичних
осiб.

5.3. Суmь mа значення суб'екmавнах публiчнах прав особи Сугь 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 аdлtiнiсmраmuвно-правовi сmаmуса фiзачнuх осiб Особливостi спецiальних
адмiнiстративно-прЕtвових cTaTyciB фiзичних осiб: статус .шенiв адмiнiстративних колективiв;
статус суб'ектiв адмiнiстративноi опiки; статус жителiв територiй з особливим адмiнiстративно-
правовим режимом; статус суб'ектiв дозвiльноi системи; адмiнiстративно-правовий статус
iноземцiв та осiб без громадянства.

б. Адмiнiстративно-правовий статус громадських об'сднань
6.1,. Поняmmя mа ознаклl zромаdськuх об'еdнань Поняття громадського об'еднання. Ознаки

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

дiяльностi громадських об'еднань.
6.2. ВuOа zролtаdськuх об'еdнаньВищl, громадських об'еднатrь за такими критерiями, як мета

створення, спосiб формування, територiальний масштаб дiяльностi, BiK уrасникiв.
б.3. OcHoBHi напряlлuu реалiзацii аdлпiнiсmраmuвно-правовоzо сmаmусу zpoMadcbKax

об'еdнань OcHoBHi засади адмiнiстративно-правового статусу громадських об'еднань. Елементи
адмiнiстративIlо-празового статусу полiтичних партiй. Процедура реестрацii полiтичних партiй.

,Щержавний контроль за дiяльнiстю полiтиIIних партiй. Вiдповiдальнiсть посадових осiб та
громадян за порушення зtlконодавства про полiтичнi партii. Елементи адмiнiстративно-правового
статусу молодiжних та дитяtIих громадських органiзацiй. Процедура легалiзацii молодiжних та

дитячих громадських органiзацiй. Напрями державноi пiдтримки молодiжних та дитячих
громадських органiзацiй. Елементи адмiнiстративно-правового статусу релiгiйних громадських
органiзацiй. Процедура легалiзацii релiгiйних громадських органiзацiй. Вiдповiдальнiсть

релiгiйноi громадськоi органiзацii за порушення законодавства (лiквiдацiя). ,Щержавний контроль
за дiяльнiстю релiгiйних громадських органiзацiй.

7. Адмiнiстративнi повноваження
7.1. Поняmmя adlytiHicmpamuBHux повноваuсень Поняття та значення адмiнiстративних

повнова)кень в дiяльностi суб'екта публiчноi адмiнiстрацiТ.
7.2. ВuDа аdлliнiсmршmuвнuж повновахtсень Види адмiнiстративних повноважеIIь в

зЕlлежностi вiд: виду суб'екта публi.пrоi адмiнiстрацii; виду публiчно-владноi дiяльностi, що
здiйснюсться суб'ектом публiчноi адмiнiстрацii; мiсця суб'екта публiчноТ адмiнiстрацii в загальнiй
системi цих об'сктiв; походження та процедури набуття адмiнiстративних повноважень; сфери
здiйснення суб'сктом публiчноТ адмiнiстрацii гryблiчноi дiяльностi.

7.3. Вuнuкнення mа прапанення аDлtiнiсmраmавнuх повноваuсень Пiдстави виникнення
адмiнiстративних tIовноважень, зокрема: внаслiдок народного волевиявлення; внаслiдок рiшення
посадовоi особи; внаслiдок державноi реестрацii суб'екта публiчноi адмiнiстрацii; внаслiдок

рiшення суб'екта публiчноi адмiнiстрацii. Пiдстави припиЕення адмiнiстративних повноВажень,

зокрема: наказним способом; внаслiдок досягнення мети створення суб'екта владних повноваженЬ;

завершення строку призначення (обрання) посадовоi особи; внаслiдок настання обставин,

передбачених чинним закоЕодавством; припинення повноважень за рiшенням сулУ.
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7.4. Сmрукmуро mа компеmенцiя суб'екmа публiчноt аdлtiнiсmрацii Пiдстави пОдiлУ

суб'екта публiчноi адмiнiстрацiТ на департzI]\,Iенти, управлiння, вiддiли, групи, сектори, посади.

Поняття компетенцii як поеднання функцiй, повноважень та вiдповiдальностi суб'екта публiчноi
адмiнiстрацii.

8. Адмiнiстративно-правовий статус органiв виконавчоi влади
8.|. Сuсmепtа opzaHiB ваконавчоi влаdа Поняття системи органiв виконавчоi влади в YKpaiHi.

OcHoBHi ланки органiв виконавчоТ влади в YKpaiHi (вищi, центральнi, мiсцевi). Критерii
класифiкацii органiв виконавчоi влади (за обсягом i характером компетенцii, за порядком
вирiшення rтитань, за спрямованiстю компетенцiТ, за територiальним обсягОм повноважень).

8.2. Аdмiнiсmраmавно-правовай сmаmус Кабiнеmу MiHicmpiB Yl<patHu OcHoBHi cTpyKTypHi

пiдроздiли КМУ. Адмiнiстративно-правовий статус Кабiнету MiHicTpiB Украiни (виконавЧО-

розпорядчi, органiзацiйнi, правотворчi повноваження КМУ).
. 8.3. Аdмiнiсmраmuвно-правовай сmаmус ценmршIьнuх opzaHiB вuконавчоi влаdu
Ддмiнiстративно-правовий статус центральних органiв виконавчоi влади, зокрема: елементи

структури та гIовноваження MiHicTepcTB; елементи структури та повIIоваження служб, агентств та
iнспекцiй; елементи структури та IIовноваження центрчrльних органiв iз спецiальЕим статусом.

8.4. Аdtпiнiсmраmuвно,правовай сmаmус мiсцевuх dернсавнuж аDлtiнiсmрацiй (МДА)
Елементи стр}ктури МДА. OcHoBHi виконавчо-розпорядчi шовноваження М.ЩА.

8.5. Вiйськово-цuвiльнi аdлtiнiсmрацti прu провеdеннi анmumерорuсmачно'i операцii
Пiдстави формування, функцiТ та повноваження вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй.

9. Ддмiнiстративно_правовий статус Президента Украiни та органiв мiСцевого
самоврядування

9.1. Аdмiнiсmраmuвно-правовай сmаmус Презudенmа Украiнu Змiст та стр}ктура
повноважень, якi скJIадають адмiнiстративно-[равовий стаryс Президента УкраiЪи (УСталовчi,

кадровi, нормотворчi повноваження Президента в сферi виконавчоi влади).
9.2. Аdлуtiнiсmраmuвно-правовuй сmаmус opzaHiB лиiсцевоzо салtовряdування Змiст та

структура IIовноважень, що скJIадають адмiнiстративно-правовий статус органiв мiСЦеВОГО

самоврядування, зокрема: делегованi виконавчо-розпорядчi повноваження органiв мiСцевого

самоврядування; власнi адмiнiстративнi IIовноваження органiв мiсцевого саN.{оврядування;

адмiнiстративнi обов'язки органiв мiсцевого саN{оврядування.

10. Ддмiнiстративно_правовий статус iнших суб'ектiв rryблiчноi адмiнiстрацii
|0.1. ПонЯmmя mа особлuвоСmi юрuduчнах осiб публiчноzо права. Поняття та специфiчнi

особливоСтi юридиЧних осiб публiчноГо права. СпособИ класифiкацii юридичних осiб публiчного
права.

10.2. Вudu юрudачнах осiб публiчноzо права. Адмiнiстративно-ilравовий статус
нацiональних KoMiciT регулювання природних монополiй. Адмiнiстративно-правовий статус

устаноВ публiчноГо права. Правовi засади дiяльностi установ публiчного права. Органи управлiння
установаМи публiчНого rrрава. ПорядоК створеннЯ та IIрипиНення дiяльностi установ публiчного
права. Адмiнiстративно-правовий статус фондiв публiчного права.

11. Публiчна служба
l1.|. Понялпmя mа ознакtl публiчноzо слунсбовця Поняття та clTHicHi ознаки

службовцiв як особливих суб'сктiв адмiнiстративного права.

l1.2. Вidлtiннiсmь публiчноi слумсба Bid iншuх BaDiB mpydoBot liяльносmi особu

публiчних

спiльнi та

вiдмiннi риси публiчноi служби i труловоi дiяльностi особи.
11.3. Вudu публiчноi слуэrcбu Мета та практичЕе значення класифiкацii публiчних

службовцiв. Критерii класифiКацii публiЧноi службИ в зrlлежнОстi вiД завдання суб'екта публiчноi
адмiнiстраuii, виду суб'ектiв публiчноi адмiнiстрацii, змiсту публiчноi служби, посади публiчного

службовця, способу добору на публiчну службу.
||,4. обменсення публiчнuх слухtсбовцiв Види обмежень публiчних службовцiв, зокрема:

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо
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одержання подарункiв; обмеження щодо с)мiсництва та сумiщення з iншими видапdи дiяльностi;
обмеження пiсля припинення дiяльностi, пов'язаноТ з викончlнням функцiй держави, мiсцевого
сtlп{оврядування; обмеження спiльноi роботи близьких осiб.

l1.5. Поняmmя DeplcaBHot слулtсбu mа dерлrcавнtlх спу)tсбовцiв Поняття та визначення

державноi служби. Ознаки державноi служби. ГIоняття права на державну службу. Види осiб, якi
не можуть бути державними службовцями.

11.6. Вudа dернсшвнuх слуясбовцjс Нормативнi способи класифiкацii державних службовцiв
(групи, пiдгрупи, ранги). .Щоктринальнi способи класифiкацiТ державних службовцiв.

l1.7. Права mа обов'язкu depatcaBHax аlухtсбовцiв
11.8. Прuйняmmя на Оерпсавну слуlсбу Способи прийняття на державну службу. Порядок

проведення коЕкурсу на замiщення посад державноТ служби. Перевiрка вiдомостей про особу, яка

претендуе на заняття tIосади. Склад i завдання конкурсноТ KoMiciT. Оголошення про провеДення

конкурсу. Перелiк документiв, якi подаються особою до конкурсноi KoMicii. Способи юридичного

. оформлення результатiв проведення конкурсу.
11.9. Прохоdжсення dереrcавноt слуэrcбu Пiдстави заняття вищоi посади. Пiдстави

присвоення вищого рангу. Порядок ведення особовоi справи державного службовця.
11.10. Прuпанення depatcaBHoi слуэкба Пiдстави припинення державноi служби: втрата

права на державну службу; закiнчення строку trризначення; iнiцiатива державного службовця;
iнiцiатива суб'екта призначення; настання обставин, що скJIчlлися незалежно вiд волi cTopiH;

незгода державного службовця в разi змiни iстотних умов державноТ служби; iншi пiдстави
(досягнення пенсiйного BiKy, смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм або померлим).

11.11. Юрuduчна BidпoBidaltbHicmb depucaBHttx слуlсбовцjа Кримiнальна вiдповiдальнiсть

державного службовця. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть державного службовця. Дисциплiнарна
вiдповiдальнiсть державного службовця (порядок проведення службового розслiдування, види

дисциплiнарних стягнень, що застосовуються до державних службовцiв). Майнова
вiдповiдальнiсть державних службовцiв.

l1.l2. Орzанu управлiння dернсавною слуlrcбою Функцii та повноваження органiв

управлiння державIIою службою. Функцii та повноваження органiв забезпечення державноi
сrryжби.

12. Нормативний акт публiчноi адмiнiстрацii
l2.1. Поняmmя mа значення нормаmавнах акmiв публiчноt аdлtiнiсmрацii Поняття та

юридичне значення нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацii.
12.2, Ознака норллаmuвноzо акmа публiчноi аdлtiнiсmрацi|i Загазlьнi та спецiальнi оЗнаки

нормативного акта публiчноТ адмiнiстрачii. Види нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацii за

суб'ектами видання, територiальним масштабом дiяльностi, за ознакою внутрiшньоi та зовнiшнЬОi

спрямованостi.
l2.3. Вulиоzu do норJпаtпавнах aKmiB публiчноi аDлtiнiсmра4fi Передумови та повноваження

суб'ектiв публiчноi адмiнiстрацii щодо видання нормативних aKTiB. Види та змiст формальних та
матерiальних вимог до нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацii. Особливостi та процеДУра

прийняття даним оргаЕом нормативних aKTiB, Змiст та значення антикорупцiйноi експерТиЗи

нормативних aKTiB публiчноТ адмiнiстрацiI. Процедура державноi ресстрацii нормативного акТа

публiчноi адмiнiстрацii. Процедура оприлюднення та набрання чинностi нормативного акТа

публiчноi адмiнiстрачii.
Т2.4. Незаконнiсmь HopJwamanшozo акmа публiчноi аdлtiнiсmрацii Пiдстави незаконностi

нормативних aKTiB публiчноi адмiнiстрацiТ. Зв'язок незаконностi нормативного акта з фактом
недотримання формальних вимог пiд час його пiдготовки та видання.

\1'.Н::##Т:::IL оd*iпiсmраmавноzо акmаrо"rrr", юридичне зЕIачення та ознаки

адмiнiстративного акта. Вiдмежування адмiнiстративних aKTiB вiд iнших шравових форм дiяльностi
публiчноi адмiнiстрацiТ.

l3.2. Ваdu аdлtiнiсmраmuвнuх aKmiB Класифiкацiя адмiнiстративних aKTiB за формою
волевиявлення, юридичними наслiдками, дiею у часi, характером дii щодо особи.
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l3.3. Поняmпlя, cmalit mа вuлrоzu do аdлtiнiсmраmавноi процеdурu Види та змiст стадiй
процедури прийняття адмiнiстративного акта. Суб'ектний скJIад процедури прийняття
адмiнiстративного акта. Вiдмiнностi мiж суб'ектами адмiнiстративноi процедури. Вимоги до
процед}ри прийняття адмiнiстративного акта.

|3.4. Набуmmя чOrнносmi аDлwiнiсmраmавнuл, акmол4 Умови чинностi адмiнiстративного
акта. Способи доведення адмiнiстративЕого акта до вiдома адресата.

13.5. Прапuнення di:i аlлtiнiсmршmuвноzо акmа Загальнi пiдстави приlrинення
адмiнiстративного акта. ,Щострокове припинення адмiнiстративного акта. Умови неможливостi
дострокового скасування адмiнiстративного акта.

13.6. Нiкчемнuй аdлtiнiсtпраmuвнuй акm Поняття нiкчемностi адмiнiстративного акта.

Пiдстави визЕання адмiнiстративного акта нiкчемним.

14. Адмiнiстративний договiр
. 14.1. Поняmmя mа ознакu аdлtiнiсmраmавноzо dozoBopy Визначення адмiнiстративного
договору. Необхiднi ознаки адмiнiстративного договору. ,Щодатковi ознаки адмiнiстративного
договору. Мiсце та значення адмiнiстративного договору серед iнших фор* адмiнiстративноi
дiяльностi суб'ектiв публiчноi адмiнiстрацiТ.

l4.2. Вudа аOлtiнiсmраmuвнuх dozoBopiB Види адмiнiстративних договорiв в залежностi вiд
характеру вiдносин мiж його сторонаI\4и. Види адмiнiстративних договорiв в залежностi вiд
предмета регульованих ними вiдносин.

14.3. Переdумовu mа пidсmавu уюлаdення ad*tiHicmpamuBшozo dozoBopy Нормативнi,
прогрzlп{но-цiльовi, компетенцiйнi, адмiнiстративно-процедурнi передумови укJIадання
адмiнiстративного договору.

l4.4. Вшrпоzа dо законносmi аdлtiнiсmраmавно?о dozoBopy Вимоги законностi
адмiнiстративного договору: загальнi вимоги публiчного права; спецiальнi законодавчi вимоги до
адмiнiстративIIих договорiв; позагалузевi вимоги, заrrозиченi з цивiльного права.

14.5. Проmuправнi аdлtiнiсmраmuвнi dozoBopu Поняття та пiдстави нiкчемностi
адмiнiстративного договору. Поняття та пiдстави недiйсностi адмiнiстративного договору.
Юридичнi наслiдки протиправностi адмiнiстративного договору.

15. Адмiнiстративний розсул в дiяльностi rryблiчноi адмiнiстрацii
|5.1. Поняmmя adlvtiHicmpamaBшozo розсуdу в diяльносmi публiчноi adlvtiHicmpaцii Поняття

адлiнiстративного розсуду в дiяльностi публiчноi адмiнiстрацii. Понятгя дискрецiйних
повнова)кень.

15.2. Норлwаmuвне розуJчriння розсуdу публiчноt аdлliнiсmрс4ji Нормативне розумiння
розсуду публiчноi адмiнiстрацiТ. Адмiнiстративний розсуд в правi СС. Адмiнiстративний розсУд в

рекомендацiях Ради европи. Адмiнiстративний розсуд в правi окремих краiн еС.
l5.3. [окmрuнальне розулпiння розсуdу публiчноi аdлwiнiсmрацii Види адмiнiстративного

розсуду, що визначаються в науковiй лiтературi: адмiнiстративний розсуд iмперативного виду;
адмiнiстративний розсуд iЕтерпретачiйного виду; уповноважуючий адмiнiстративний розсуд;
адмiнiстративний розсуд у формi органiзацiйних заходiв.

l5.4. Btblwozu do засrпосування розсуdу в tiяльносmi публiчноi аdлtiнiсmрацii Вимоги до
застосування розсуду в дiяльностi публiчноi адмiнiстрацiТ в YKpaTHi: законодавчi уповноваження
на адмiнiстративний розсуд; оприлюднення норм, що уповноважують на адмiнiстративний розсуд;
достатнiсть юридичноТ визначеностi уповноважень на адмiнiстративний розсуд; обов'язок

застосування адмiнiстративного розсуду; обов'язок публiчноi адмiнiстрацiТ дотримуватися мети

уIIовноваження; обов'язок публiчноi адмiнiстрацiт ретельно дослiджувати обставини справ;

обов'язок публiчноi адмiнiстрацii ретельно зважити юридичну значущiсть кожного елемента

справи; обов'язок публiчноТ адмiнiстрацii дотримуватися принципу piBHocTi; обов'язок публiчноi
адЙiнiстрацii дотримуватися критерiiЪ розсудливостi; обов'язок публiчноi адмiнiстрацii
обrрlтлтовувати своiдii. Судовий контроль зазастосуванням адмiнiстративного рОЗсУДУ.
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1,б. Електронне урядування
|6.|. Поняmmя mа значення елекmронноzо уряdування Поътяття електронного урядування.

Змiст та спiввiдношення понять "електронне урядування", "електронна держава"о "електронний

уряд"r "електронний парламент".
16.2. Моdелi mа еmапа розвumlЕ елекmронноzо уряdування в рiзнuх Kpa|iHax Моделi

електронного урядування в рiзних краiЪах. Етапи розвитку електронного урядування в рiзних
краiЪах.

16.3. Проблемu mа перспекmавu рйваmл<у елекmронно2о уряdування в YKpaiHi OcHoBHi
проблеми розвитку електронного }рядування в Украiнi. Способи та шJuIхи впровадження в УкраiЪi
електронного урядування. Мета проекту "Щифрова Украiна". Функцiя портt}лу iGov.org.ua.
Поняття електронноi петицii, iT мета i порядок подання. Змiст Концеrпдii цифрового урядування
Украiни.

17. Адмiнiстративнi послуги
17.|. Поняmmя mа ознаклl аdлоiнiсmраmuвнаж послу? Нормативний та доктринальнi пiдходи

щодо поняття адмiнiстративноi посл}.ги. Правовi ознаки адмiнiстративноi посJrуги. Вiдмiннiсть
адмiнiстративноi послуги вiд iнших видiв посJгуг в публiчнiй сферi.

l7.2. Прuнцапu, zapaHmii mа сmанdарmа наdання аdмiнiсmраmuвнлlж послуz Поняття та
види принципiв ,надання адмiнiстративних tIослуг. ГарантiТ надання адмiнiстративIIих послуг.
Стандарти надання адмiнiстративних послуг.

l7.3, BaDa aDMiHicmpamunшllx послуz Способи класифiкацii адмiнiстративних послуг, що
використовуються в юридичнiй науцi та практицi.

11.4. Публiчна аdлпiнiсmрацiя як суб'екm наdання aйvtiHicmpamanшLtx поаIуz Юридична
особа публiчного права та приватного права як суб'ект звернення. Публiчна адмiнiстрацiя як
суб'ект надання адмiнiстративних послуг. I_{ентри по наданню адмiнiстративних послуг.
Адмiнiстративно-правовий статус адмiнiстратора.

17.5. Процеdура наdання аdмiнiсmраmuвнлtх поutуz Адмiнiстративна процедура надання
адмiнiстративних послуг: стадii процедури надання адмiнiстративноТ послуги; юридичнi
документи, що супроводжують процедуру надання адмiнiстративних послуг. Вiдповiдальнiсть
посадових осiб в сферi надання адмiнiстративних послуг.

18. Адмiнiстративнi процедури
|8.|. Поняmmя mа вudu adtytiHicmpamaяHux процеdур Змtст поняття "адмiнiстративна

процедура". XapaKTepHi риси адмiнiстративних процедур. Способи класифiкацiТ адмiнiстративних
процедур.

18.2. Сmрукmура аdлtiнiсtпраmuвнлtх процеdур Поняття структури адмiнiстративних
процедур. Елементи Ьтруктури адмiнiстративних rrроцедур (стадiя, етап, процедурна дiя). Видlr
стадiй адмiнiстративних процедур.

19. Суловий захист rryблiчних прав осiб
|9.1.3авdання mа пранцапа аdлtiнiсmраmавноzо суdочансmсс Поняття адмiнiстративного

судочинства. Поняття та ознаки адмiнiстративного спору. Система принципiв адмiнiстративного
судочинства.

l9.2. Сасmелwа аdмiнiсmраmuвнuх cydiB Поняття системи адмiнiстративних сулiв. Структура
та повноваження мiсцевих та апеJuIцiйних сулiв. Особдивостi дiяльностi Верховного Сулу в

розглядi адмiнiстративних справ.
l9.3. Юрuсduкцiя adMiHicmpamuBшrtx cydiB Поняття юрисдикцii адмiнiстративних сулiв.

Предмет спорiв фiзичних чи юридичних осiб iз суб'ектом владних повIIоважень щодо оскарження
його рiшень (нормативно-правових aKTiB чи правових. aKTiB iндивiдуальноi дii), дiй Чи

бездiяльностi. Предмет спорiв з приводу прийняття громадян на публiчну службу, iT проходження,
звiльнення з публiчноТ служби. Предмет спорiв мiж суб'ектами владних rrовноважень з приводу

реалiзацiТ ТхньоТ компетенцii"у сферi управлiння, у тому числi делегованих повноважень, а також
спори, що виникають з гIриводу укладання, виконання, IIрипинення, скасування чи визнання
нечинними адмiнiстративних Види опосередкованого парламентського контролю: контроль
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Рахунковоi палати; контроль Уповноваженого BepxoBHoi Ради з прав людини. Поняття та напрями
внугрiшнього адмiнiстративного контролю: контроль КМУ; контроль центральних та мiсцевих
органiв виконавчоi влади; контроль спецiалiзованих органiв виконавчоi влади. Поняття та напрями
коЕтролю з боку Президента Украiни. Поняття та особливостi громадського контролю. Стадii та
принципи громадського контролю, Суб'екти громадського контролю. Форми та моделi
громадського контроJIю.

20. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть та адмiнiстративнi правопорушення
20.1. Поняmmя mа ознака аdлtiнiсmраmавноi BidпoBidallbHocmi Поняття адмiнiстративноi

вiдповiдальностi як виду юридичноi вiдповiдальностi. Ознаки адмiнiстративноТ вiдповiдальностi.
Вiдмежування адмiнiстративноi вiдповiдальностi вiд iнших видiв юридичноi вiдповiдальностi,
Нормативне регулювання адмiнiстративноi вiдповiдальностi.

20.2. Аdлliнiсmраmuвна вidповidальнiсmь юраdачнuж осiб Поняття та особливостi
адмiнiстративноi вiдповiдальностi юридичних осiб. Ознаки адмiнiстративноi вiдповiдальностi
юридичних осiб. Особливостi нормативного регулювання адмiнiстративноi вiдповiдальностi
юридиtIних осiб.

20.3. Поняmmя mа ознака adMiHicmpamaBшozo правопоруLuення Поняття адмiнiстративного
правопорушення. Нормативне визначення адмiнiстративного правопорушення. Ознаки
адмiнiстративного rrравопорушення (дiяння, суспiльна шкiдливiсть, протиправнiсть, виннiсть,
KapaHicTb).

20.4. Юрuduчнuй ct<ltaD аdлtiнiсmраmrrвноzо правопоруuлення Поняття та загальна
структура юридичного скJIаду адмiнiстративного тrравопорушення (об'ект, суб'ект, об'ективна
сторона, суб'ективна сторона адмiнiстративного просцrпку).

21. Адмiнiстративнi стягнення
21.1. Поняmmя mа вudu аdлtiнiсmраmавнuх сmяzнена Загальна характеристика системи

адмiнiстративних стягнень. Попередження як вид адмiнiстративного стягнення, Адмiнiстративний
штраф. Штрафнi бали. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення чи об'ектом
адмiнiстративного правопорушення. Конфiскацiя предмета, який став знаряддям вчинення чи
об'ектом адмiнiстративного rrравопор}.шення. 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. Заzальнi правuла наlолаdення аdлtiнiсmраmавнах сmяzнень Правила нчIкJIаденЕя
адмiнiстративних стягнень. Обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне
правопор}.шення. Обставинио що пом'якшуtоть вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне
правопорушення.

22. Стадii провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення
22.1. Поняmmя, зшвdання mа прuнцuпu проваdэrcення в справах про аdмiнiсmраmuвнi

правопоруuлення Поняття, ознаки та завдання провадження в справах про адмiнiстративнi
правоIIорушення. Принципи провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення та
особливостi iх нормативного закрiплення.

22.2. rlоняmmя mа BuDa сmаdiй проваdсrcення в справах про adlwiHicmpamaBHi
правопоруu,tення Особи, що беруть участь у провадженнi в справах про адмiнiстративнi
правопорушення: компетентнi органи i посадовi особи, уповноваженi здiйснювати проваджеЕня в
справах про адмiнiстративнi правопор}.шенЕя, суб'екти, що мають особистий iHTepec у справi про
адмiнiстративне правопорушення, особи i органи, що сприяють здiйсненню провадження в
справах про адмiнiстративнi правопор}.шення, громадоькi органiзацii, труловi колективи,
адмiнiстрачiя за мiсцем роботи порушника. Поняття та види стадiй провадження у справах про
адмiнiстративнi правопорушеЕня. Звичайне провадження в справi гrро адмiнiстративнi
правоIIорушення. Спрощене провадження в справi про адмiнiстративнi правопорушення.
Особливостi провадження в справЕж про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi.
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22.3. AdMiHicmpamanшe розслidування Значення стадiТ адмiнiстративного розслiдування.
Етапи стадii.

22.4. Розашl справu про adlwiHicmpamaBHe правопорулаення Значення стадii розгляду
сIIрави IIро адмiнiстративне правоlrорушення. Пiдвiдомчiсть справ про адмiнiстративнi
правопорушення. OcHoBHi етапи розгляду справи про адмiнiстративне правопорушенЕя
(пiдготовка справи, аналiз зiбраних матерiалiв, прийняття постанови, доведення постанови до
вiдома). Види та змiст постанов по справах про адмiнiстративнi правопорушення,

22.5. Оскарilсення посmановu в справi про аdлtiнiсmраmuвне правопорушення. Значення та
етапи стадii оскарженшI постанов у справах про адмiнiстративнi правопорушення. Види рiшень
державних органiв (посадових осiб) за результатами розгляду скdрг на постанови про
адмiнiстративнi правопорушення.

22.6. Ваконання посmанова про налtллаdення аdлtiнiсmраmuвноlо сtпя2нення Значення
стадii виконання постанов в справах про адмiнiстративнi правопорушення. Особливостi виконання

. постанов про накладенЕя окремих видiв адмiнiстративних стягнеЕь. Строки у провадженнi в

справах про адмiнiстративнi правопорушення.

з4


