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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 Поняття та види політичних посад за законодавством України. Види контролю за 

політичними посадовцями. Особливості контрольних повноважень політичних посадовців. 

Порівняльний аналіз правового статусу осіб на яких поширюється дія Закону України «Про 

державну службу» і на яких його дія не поширюється (політичних посадовців).  

Поняття ознаки та види парламентського контролю. Фінансовий контроль 

Рахункової палати України як вид парламентського контролю. Контроль Уповноваженого 

Верхової Ради України з прав людини. Громадські слухання та обговорення.  

Поняття та функції національної поліції в Україні. Правовий статус поліцейського. 

Поняття та види поліцейських повноважень. Поліцейський контроль. Особливості 

застосування поліцейських заходів впливу. Громадський контроль за діяльністю 

національної поліції.  

Поняття та функції національної гвардії України. Особливості правового статусу 

Національної гвардії: характеристика субординаційних та координаційних відносин, 

контрольні повноваження гвардійців (зокрема щодо застосування запобіжних заходів на 

територіях, суміжних з територіями ООС).  

Поняття та функції прокуратури. Прокурорський нагляд: сучасні особливості. 

Правовий статус суддів в Україні. Суддівський контроль: поняття, методи, завдання. 

Поняття місцевого самоврядування та його системи. Відмежування контролю 

місцевих рад (об’єднаних територіальних громад) від контролю місцевих державних 

адміністрацій. Поняття та методи муніципального контролю.  

Контрольна діяльність у системі дипломатичної служби. Відомчий контроль. 

Особливості президентського контролю в дипломатичних відносинах.  

Поняття військового обов’язку. Військовий облік – як метод публічного контролю за 

виконанням військового обов’язку (поняття, суб’єкти проведення, процедура здійснення). 

Види публічної інформації. Поняття та процедура подання запиту на отримання 

публічної інформації. Поняття персональних даних. Контроль за доступом до публічної 

інформації та захист персональних даних публічних осіб.  

Антимонопольний контроль: поняття, завдання. Поняття та види природних 

монополій, діяльність національних комісій природних монополій як суб’єктів державного 

контролю за діяльністю, яка підпадає під природні монополії. 

 

ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ  



Поняття корупції та корупційного правопорушення. Антикорупційна політика та 

антикорупційні програми. Контрольна діяльність Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції 

(громадський антикорупційний контроль).  

Декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: порядок подання та інформація, яка зазначається.  

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування та спеціальна перевірка.  

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів.  

 

ПРАВО ЄС 

 

ОСНОВИ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 

 Еволюція Європейського Парламенту. Місце Європейського парламенту в системі 

органів Європейського співтовариства. Формування Європейського парламенту. Функції та 

повноваження Європейського парламенту. Структура й організація роботи Європейського 

парламенту. Голова Європейського парламенту: порядок обрання та повноваження. Склад 

та порядок формування Бюро Європейського парламенту. Його повноваження. Комісії 

Європейського парламенту.  

Політичні групи та парламентські комітети. Політичне управління, бюджет і 

законодавство.  

Статус Ради Європейського Союзу. Місце Ради в системі органів Європейського 

Союзу. Склад і порядок формування Ради Європейського Союзу. Повноваження Ради 

Європейського Союзу: обсяг і зміст. Загальна та спеціальна Рада Європейського Союзу. 

Посада голови Ради Європейського Союзу та порядок її заміщення. Комітет постійних 

представників (КОРЕПЕР). Сесії та засідання Ради. Порядок роботи та прийняття рішень. 

Особливості прийняття актів у Раді Європейського Союзу на основі одноголосності та 

кваліфікованої більшості. Прийняття актів у рамках Європейського Співтовариства (або 

першого стовпа ЄС). Прийняття актів у рамках спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки (СЗБП, або другого стовпа ЄС). Прийняття актів у рамках співробітництва в сфері 

охорони порядку та кримінального правосуддя (або третього стовпа ЄС). Відповідальність 

Ради Європейського Союзу.  

Місце Європейської комісії в системі органів Європейського Союзу. Склад, порядок 

формування та повноваження Європейської Комісії. Правовий статус членів Європейської 

Комісії. Гарантії їхньої незалежності. Голова Європейської Комісії та його основні 

повноваження. Правовий статус заступників голови та комісарів Європейської Комісії. 

Генеральні директорати та інші структурні підрозділи Європейської Комісії. Політична 

відповідальність Європейської Комісії.  

Модель «уряду». Функції та повноваження уряду ЄС. Договірні положення. 

Законодавчі повноваження Комісії. Делегування функцій Ради та принципи роботи. 

Організаційно-правова структура судової системи Європейського Союзу. Основні 

принципи та правила судового провадження. Порядок формування Суду Європейських 

Співтовариств. Розмежування юрисдикції Суду Європейських Співтовариств і Суду першої 

інстанції.  



КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ 

 

КОНСТИТУЦІЙНО-СУДОВИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ  

Форми звернень до Конституційного Суду України : конституційне подання та 

конституційне звернення.  

Суб’єкти права на звернення до Конституційного Суду України. Відкликання 

конституційного подання (звернення).  

Стадії провадження в Конституційному Суді України. Види проваджень (усне та 

письмове). Відкриття конституційного провадження. 

 Підстави відмови у відкритті провадження. Підготовка справи до судового 

розгляду.  

Форми діяльності Конституційного Суду України: засідання, пленарне засідання. 

Учасники конституційного провадження, їх права і обов’язки. Процедура розгляду 

конституційного подання (звернення) колегією суддів. Рішення, що ухвалюються колегією 

суддів.  

Порядок розгляду справи на пленарному засіданні Суду та винесення рішень. 

Окрема думка судді Конституційного Суду України.  

Юридична сила рішень та висновків Конституційного Суду України. Верховенство 

рішень Конституційного Суду України як гарантія їх виконання. Остаточність, 

неоскаржуваність і обов’язковість рішень Конституційного Суду України. Перегляд рішень 

Конституційного Суду України за нововиявленими обставинами.  

Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, види, юридична сила.  

Вплив правових позицій Суду на правотворчу та правозастосовну діяльність в 

Україні. Перегляд Конституційним Судом України своїх правових позицій.  

Справи, пов’язані з гарантуванням та захистом конституційного ладу України (про 

верховенство права, про демократичний характер держави, про принцип пріоритету прав 

людини, про гарантування народного суверенітету, про референдум та вибори як форми 

безпосередньої демократії, про мовну політику , про поділ державної влади, про правове 

обмеження державної влади). Справи, пов’язані із внесенням змін до Конституції України. 

Справи, пов’язані із реалізацією та захистом прав людини (про конституційний 

принцип рівності; про право людини на життя; про право на свободу пересування і вільний 

вибір місця проживання; про право на доступ до інформації, на свободу думки і слова; про 

право на об’єднання; про право брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах; 

про право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; про право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації; про право власності тощо). 

 Справи, пов’язані із функціонуванням Верховної Ради України та її органів (про 

регламент Верховної Ради України; про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України; про компетенцію Верховної Ради України; про законодавчий процес; про 

порядок голосування на пленарних засіданнях; про правові акти Верховної Ради України; 

про правовий статус комітетів та фракцій Верховної Ради України; про статус народного 

депутата України тощо).  

Справи, пов’язані із функціонуванням інституту президентства в Україні (про дату 

виборів і строк перебування на посту; про повноваження Президента України (у сфері 



взаємодії з Верховною Радою України; у сфері взаємодії із виконавчою владою; у сфері 

взаємодії із судовою владою; із проголошення всеукраїнського референдуму; із керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю; із керівництва у сферах національної безпеки i оборони); 

про правові акти Президента України).  

Справи, пов’язані із функціонуванням органів виконавчої влади (про формування 

Кабінету Міністрів України; про повноваження Кабінету Міністрів України; про статус 

члена Кабінету Міністрів України; про відповідальність Кабінету Міністрів України; про 

статус центральних та місцевих органів виконавчої влади).  

Справи, пов’язані із функціонуванням органів судової влади та прокуратури (про 

підсудність і підвідомчість питань органам судової влади; про незалежність і 

недоторканність суддів; про порядок оскарження судових рішень; про статус Вищої Ради 

правосуддя; про статус прокуратури).  

Справи, пов’язані із територіальним устроєм України: про принципи 

територіального устрою; про систему територіального устрою України; про правову 

природу Конституції АРК; про статус депутатів Верховної Ради АРК.  

Справи, пов’язані із функціонуванням місцевого самоврядування (про принцип 

матеріально-фінансової самостійності, про право територіальних громад на об’єднання, про 

статус районних у містах рад, про систему виконавчих органів місцевих рад, про статус 

сільського, селищного, міського голови, про особливості організації влади в містах Києві та 

Севастополі). Статус об’єднаних територіальних громад після реформи місцевого 

самоврядування.  

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ (ПАРЛАМЕНТ).  

Правовий статус Верховної Ради України. Ознаки законодавчого органу держави. 

Склад і структура парламенту України, організація його роботи, завдання і функції.  

Порядок формування комітетів, тимчасових і спеціальних комісій, а також 

тимчасових слідчих комісій Верховної Ради. Правовий статус Голови Верховної Ради 

України та його першого заступника. Парламентські комітети, їх види та функції.  

Форми роботи Верховної Ради України. Особливості проведення першої сесії нового 

скликання, чергових та позачергових сесій. Апарат Верховної Ради України, його 

чисельність, структура та функції. 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ. ПОНЯТТЯ ТА 

ПРЕДМЕТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

Поняття корпоративного права та його ознаки. Корпоративні правовідносини як 

предмет корпоративного права. Метод корпоративного права. Характеристика джерел 

корпоративного права. Тенденції розвитку корпоративного права в Україні. 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ 

Поняття корпоративних юридичних осіб, їх ознаки та види. Правовий статус 

господарських товариств: господарські товариства – об’єднання капіталів; господарські 



товариства – об’єднання осіб. Особливості правового статусу товариства однієї особи. 

Правовий статус виробничих та споживчих кооперативів. Інші форми корпоративних 

юридичних осіб, встановлені законом. 

 

ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Юридичний склад, що є підставою виникнення корпоративних юридичних осіб. 

Засновники корпоративних юридичних осіб. Відмінність понять «засновник» та «учасник». 

Рішення засновників (-ка) про створення корпоративної юридичної особи. Договір 

засновників про спільну діяльність по створенню корпоративної юридичної особи. 

Установчі документи корпоративних юридичних осіб. Державна реєстрація корпоративних 

юридичних осіб.  

 

ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Поняття та способи припинення корпоративних юридичних осіб. Поняття, підстави 

та порядок ліквідації корпоративних юридичних осіб. Банкрутство корпоративних 

юридичних осіб. Припинення корпоративних юридичних осіб шляхом правонаступництва: 

порядок та способи. 

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА КОРПОРАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Склад та правовий режим майна корпоративних юридичних осіб. Поняття, функції 

та формування статутного (складеного) капіталу корпоративних юридичних осіб. 

Збільшення та зменшення статутного (складеного капіталу). Порядок внесення 

засновниками внесків до статутного (складеного) капіталу: грошових коштів, нерухомого чи 

рухомого майна, майнові права інтелектуальної власності, майнові права, корпоративні 

права інших юридичних осіб. Порядок оцінки внесків засновників у формі нерухомого і 

рухомого майна, прав інтелектуальної власності, майнових прав. Особливості правового 

режиму майна виробничих і споживчих кооперативів.  

 

ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ЇХ ЗМІСТ 

Поняття та правова природа корпоративних прав учасників. Класифікація 

корпоративних прав. Право на участь в управлінні корпоративною юридичною особою. 

Право на отримання інформації про діяльність корпоративної юридичної особи. Право на 

отримання прибутку. Виплата дивідендів в акціонерних товариствах. Право на відчуження 

акцій, частки в статутному (складеному) капіталі. Право на вихід з товариства в 

установленому законом порядку. Право на одержання частки активів при ліквідації 

товариства. Специфіка корпоративних прав членів виробничих та споживчих кооперативів.  

 

ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

Поняття оборотоздатності корпоративних прав. Купівля-продаж корпоративних 

прав. Договір дарування корпоративних прав. Момент переходу права власності під час 

купівлі-продажу акцій, часток в статутному капіталі, паїв тощо. Спадкування 

корпоративних прав. Передача корпоративних прав в заставу. 

 



ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ 

КОРПОРАТИВНОЮ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ТА ЇЇ УЧАСНИКАМИ 

Характеристика підстав припинення корпоративних правовідносин між 

корпоративною юридичною особою та її учасниками. Право учасників на вихід та порядок 

виходу з корпоративної юридичної особи. Виключення та вибуття учасників з 

корпоративної юридичної особи. Припинення корпоративних відносин шляхом відчуження 

учасником товариства акцій, частки в статутного (складеному) капіталі. Особливості виходу 

членів з виробничих та споживчих кооперативів.  

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Загальні принципи корпоративного управління. Поняття корпоративного управління 

та його принципи. Поняття та види корпоративного контролю. Вищий орган управління 

корпоративної юридичної особи. Виборні органи управління корпоративною юридичною 

особою. Контроль за діяльністю органів управління корпоративною юридичною особою. 

Особливості управління повними та командитними товариствами.  

 

КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ: ЇХ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Поняття корпоративного конфлікту. Сучасні механізми встановлення контролю над 

корпораціями. Поглинання корпорацій. Рейдерство. Методики застосування 

«корпоративного шантажу» («грінмейл»). Засоби захисту прав акціонерів під час 

захоплення акціонерних товариств. Досвід зарубіжних країн при вирішенні корпоративних 

конфліктів. 

 

ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЙ  

Основні механізми захисту прав учасників корпоративних юридичних осіб. Судові 

форми захисту прав учасників корпорацій. Позасудові форми захисту прав учасників 

корпорацій. Корпоративні спори та їх вирішення.  

  

АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО 

 

ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД 

РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЙОГО ЗАСНУВАННЯ, КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ 

Історія розвитку акціонерного права в країнах Західної Європи. Історія розвитку 

акціонерного права в США. 

Розвиток акціонерного права України у складі Російської імперії (ХІХ – на поч. ХХ 

століть). Законодавство Австро-Угорської імперії, до складу якої входили західноукраїнські 

землі (в ХІХ – на поч. ХХ ст.) Акціонерне законодавство України у складі СРСР. 

Законодавство незалежної України (1991-2003 рр.). Введення в дію Цивільного та 

Господарського кодексів України - 1 січня 2004 р.  

Поняття акціонерного законодавства. Законодавство, що регулювало діяльність АТ 

до набрання чинності Законом «Про акціонерні товариства» - далі ЗУАТ (Закон «Про 

господарські товариства», Цивільний та Господарський кодекси України). Загальна 

характеристика ЗУАТ (порівняльний аналіз). Вимоги Прикінцевих та перехідних положень 



ЗУАТ. Переведення акцій на бездокументарну форму існування. Характеристика Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 

вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року. 

Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи. Правовий статус 

АТ. Типи акціонерних товариств. 

Створення акціонерного товариства. Установчі збори акціонерного товариства. 

Оплата вартості акцій засновниками АТ та їх відповідальність за зобов’язаннями, що 

виникли до державної реєстрації товариства.  

Поняття та зміст статуту, як установчого документу акціонерного товариства. 

Статутний і власний капітал АТ: його збільшення/зменшення. Резервний капітал.  

Акції товариства. Їх ціна, оплата та загальна характеристика особливостей обігу 

акцій. 

 

ОРГАНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ 

Поняття та компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Порядок денний 

загальних зборів та пропозиції до його порядку денного. Порядок проведення загальних 

зборів. Кворум зборів. Лічильна комісія. Позачергові загальні збори. Загальні збори 

акціонерів у формі заочного голосування. Особливості проведення ЗЗ товариством, що 

складається з однієї особи. 

Наглядова рада АТ: компетенція, обрання членів та голови наглядової ради. 

Засідання наглядової ради. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар. Дострокове 

припинення повноважень членів наглядової ради. 

Виконавчий орган АТ: засади діяльності. Колегіальний та одноосібний виконавчий 

орган. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу. 

Вимоги до посадових осіб органів АТ. Відповідальність посадових осіб органів АТ. 

Ревізійна комісія (ревізор). Аудитор. Перевірка фінансово-господарської діяльності 

АТ за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської 

діяльності акціонерного товариства. 

  

ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРА. ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 

СПОСОБИ ТА МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

Правовий статус акціонера: його права та обов’язки. Права акціонерів – власників 

привілейованих акцій. Права акціонера - власника простих акцій. Захист прав акціонерів – 

працівників товариства. 

Способи та межі здійснення корпоративних прав. Право брати участь в управлінні 

справами АТ; право на одержання дивідендів; право на одержання інформації про діяльність 

АТ. Право на одержання частини активів у разі ліквідації АТ. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. 

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є 

ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 

Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств. Порядок відчуження акцій 

акціонерного товариства. Реалізація переважного права на придбання акцій. Придбання 



значного пакета акцій товариства. Придбання акцій товариства за наслідками придбання 

контрольного пакета акцій. 

Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. Обмеження на 

викуп акціонерним товариством акцій. Порядок реалізації акціонерами права вимоги 

обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість. 

 

ОХОРОНА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ 

Охорона прав акціонерів. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту 

корпоративних прав акціонера. Захист прав акціонерів АТ державними органами 

(посадовими особами). Охорона корпоративних прав: 1) Національною комісією з цінних 

паперів і фондового ринку; 2) Фондом державного майна; 3) Нотаріусом; 4) 

Антимонопольним комітетом України. Способи захисту прав акціонерів. Самозахист 

корпоративних прав акціонерів.  

 

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Загальна характеристика банківського права як самостійної галузі в системі права. 

Банківські правовідносини: поняття, зміст та види. Поняття, особливості та види банківської 

діяльності. Поняття, особливості, види та тенденції розвитку джерел банківського права.  

Поняття та структура банківської системи. Порядок створення та особливості 

правового статусу державного банку. Поняття та особливості правового статусу банківських 

об’єднань. Правовий статус НБУ як центрального банку країни, його основне призначення, 

функції та операції. Організаційно-функціональна структура Національного банку України. 

Керівні органи та структура.  

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Банки в Україні та їхній правовий статус. Порядок створення комерційного банку. 

Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків. Організаційна структура та 

управління комерційним банком. Правове регулювання банківської таємниці за 

законодавством України. 

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні. 

Валютні цінності та валютні операції. Правовий режим здійснення валютних операцій. 

Особливості розрахунків в іноземній валюті.  

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАНКІВСЬКІ ПРАВОЧИНИ 

Поняття, правова природа та особливості банківських правочинів.  Договір 

банківського рахунку та його характеристика. Загальна характеристика договору банківського 

вкладу. Система гарантування вкладів в Україні. Поняття та правове регулювання готівкових і 

безготівкових розрахунків. Поняття та особливості правового регулювання банківських 

кредитних відносин.  



 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗАХИСТУ 

СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

Теоретичні концепції щодо визначення поняття «право на захист». Юрисдикційні та 

неюрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів.  

Доктринальні підходи до поняття «способи захисту цивільних прав та інтересів». 

Класифікація способів захисту цивільних прав та інтересів. Доктринальні підходи до 

поняття «охоронюваний законом інтерес». 

 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

Поняття та кваліфікація матеріально-правових способів захисту цивільних прав та 

інтересів судом. Визнання права: необхідність застосування та самостійність способу. 

Визнання правочину недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів. Припинення 

дії, яка порушує право, як спосіб захисту. Відновлення становища, яке існувало до 

порушення як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.  

Примусове виконання обов'язку в як спосіб захисту цивільних прав та інтересів. 

Застосування припинення правовідношення як способу захисту цивільних прав.  

Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та 

інтересів.  

Визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади, органу 

влади АРК. або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Кондикційне зобов’язання як універсальний спосіб захисту цивільних прав.  

Підстави для відмови у захисті цивільних прав та інтересів у судовому порядку. 

 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

ПОРЯДКУ 

Способи адміністративного порядку захисту цивільних прав. Скарга як основний 

засіб захисту в адміністративному порядку. 

Повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

територіальних громад, посадових осіб у здійсненні захисту цивільних прав. 

Право особи на звернення за захистом цивільних прав до підприємств,. 

 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСОМ 

Виконавчий напис як один із способів захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом. 

Охорона спадкового майна як один із способів захисту цивільних прав та інтересів 

нотаріусом. Захист майна особи, визнаної безвісно відсутньою як один із способів захисту 

цивільних прав та інтересів нотаріусом. 

 

САМОЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 



Поняття права учасників цивільних правовідносин на самозахист. Загальні критерії 

правомірності здійснення права на самозахист цивільних прав та інтересів. Притримання як 

спосіб самозахисту.  

 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА 

Поняття та значення представництва у сфері захисту цивільних прав та інтересів. 

Представництво без повноважень або з їх перевищенням. 

 

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ПОРУШЕНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

Роль і місце строків у здійсненні особами права на захист цивільних прав та 

інтересів. Позовна давність: поняття, види та перебіг.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

Витребування майна з чужого незаконного володіння як спосіб захисту права 

власності. Предмет, підстави та умови задоволення віндикаційного позову.  

Негаторний позов: поняття, ознаки, предмет.  

Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту).  

Позов про визнання права власності як допоміжний речово-правовий спосіб захисту: 

правова природа, суб'єкти, підстави застосування. 

Зобов'язально-правові способи захисту права власності.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

Право на відповідь та на спростування недостовірної інформації: поняття, 

відмінність, підстави для виникнення. Заборона поширення інформації, якою порушуються 

особисті немайнові права. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ СПАДКОВИХ ПРАВ 

Поняття захисту права на спадкування. Захист прав спадкоємців при здійсненні 

охорони та управління спадковим майном. Визнання заповіту недійсним у системі способів 

захисту спадкових прав. Особливості захисту права на обов’язкову частку спадщини.  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В ЮРИДИЧНІЙ 

НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Історичний розвиток дискусії щодо визначення предмету цивільного права. Майнові 

відносини як предмет цивільного права. Проблема визначення сфери регулювання цивільним 

правом особистих (немайнових) відносин. Відмежування цивільного права від суміжних 

галузей права (господарського, сімейного та інших). 

Поняття методу цивільного права. Проблеми ідентифікації ознак методу цивільного 

права. Юридична рівність суб'єктів цивільного права. Майнова відокремленість 

(самостійний організаційно-правовий статус) суб'єктів цивільного права. Ініціативно-

диспозитивний характер відносин. Майновий характер відповідальності учасників 



цивільних правовідносин та особливі способи захисту цивільних прав як ознака методу 

цивільного права. 

 

ТЕОРІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І 

КЛАСИФІКАЦІЯ) 

Цивільні правовідносини як особливий вид правовідносин. Класифікація цивільних 

правовідносин. 

Проблеми визначення абсолютних та відносних правовідносин в цивільному праві.  

Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Поняття, види 

юридичних фактів в цивільному праві. 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА) 

Цивільна правосуб'єктність фізичних осіб. Поняття та ознаки фізичної особи як 

самостійної цивільно-правової категорії. Фізіологічні та соціальні індивідуалізуючі ознаки 

фізичної особи та їх значення.  

 

ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ) 

Поняття юридичної особи в цивільному праві. Ознаки юридичної особи. 

Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Проблеми класифікації юридичних осіб. 

 

СПІРНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової 

відповідальності. Співвідношення понять "відповідальність" та "санкції". 

Види та форми цивільно-правової відповідальності.  

Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова 

відповідальність без вини. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ 

ПРАВ 

Поняття власності і права власності в юридичних дослідженнях. Право власності в 

об'єктивному і суб'єктивному значенні, його елементи. 

Поняття інших речових прав на чуже майно. Поняття довірчої власності. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Поняття права інтелектуальної власності. Закріплення терміна «право 

інтелектуальної власності» в законодавстві. Об'єкти інтелектуальної власності. 

Інститут авторського права та суміжних прав. Особливості права промислової 

власності. Специфіка інституту індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. 

Майнові та особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності, їх 

здійснення та захист.  



 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Поняття особистих немайнових прав фізичної особи, їх правова природа. Зміст 

особистих немайнових прав. 

Класифікація особистих немайнових прав фізичних осіб. Немайнові права, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. Немайнові права, що забезпечують 

соціальне буття фізичної особи. 

Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичних осіб. 

Особливості особистих немайнових прав юридичних осіб. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЙНА 

Процес уніфікації правових норм щодо реалізації майна на основі інституту купівлі-

продажу (міжнародний та національний досвід). Аналіз загальних положень про купівлю-

продаж. Основні елементи договірного зобов'язання купівлі-продажу. 

Різновиди купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація 

сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу, міна). 

Зобов'язання з договорів дарування, ренти та довічного утримання. 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВОЛОДІННЯ ТА 

КОРИСТУВАННЯ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА) 

Загальна характеристика правового регулювання договірних відносин про передання 

майна у володіння та користування.  

Поняття та юридична природа договору про передання майна у володіння та 

користування. Система договорів про передання майна в користування. Права та обов’язки 

сторін договору про передання майна в користування.  

Особливості договору прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або 

іншої капітальної споруди, найму (оренди) житла, найму (оренди) транспортного засобу, 

лізингу, позички.  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Договір як підстава виникнення зобов’язань про виконання робіт. Поняття договору 

підряду та його відмежування від суміжних інститутів цивільного права. Система підрядних 

договорів. Права та обов’язки сторін договору підряду. 

Порівняльна характеристика різновидів договору підряду: договір побутового 

підряду, договір будівельного підряду, договору підряд на проведення проектних та 

пошукових робіт. 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ 

УКРАЇНИ 

Поняття і види договірних зобов'язань по наданню послуг. Предмет, зміст, 

укладення та виконання договору про надання послуг. 

Транспортні зобов'язання, їх поняття, види та загальна характеристика.  



Особливості зобов'язань по наданню посередницьких послуг.  

Фінансові послуги в цивільному праві. Договори про надання фінансових послуг, їх 

види. Поняття і система зобов'язань по страхуванню. Загальна характеристика зобов'язань, 

що виникають з договорів позики, кредитного договору, договору банківського рахунку і 

банківського вкладу, факторингу.  

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ОДНОСТОРОННІХ ПРАВОЧИНІВ І З 

ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ 

Поняття, основні ознаки та функції недоговірних зобов'язань. Види недоговірних 

зобов'язань. 

Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди. Особливості інституту 

ведення чужих справ без доручення. 

Рятування здоров'я та життя особи, майна фізичної або юридичної особи. 

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Умови виникнення 

зобов'язань з безпідставного збагачення 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ 

Відшкодування шкоди в цивільному праві. Поняття, юридична природа та елементи 

зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктних зобов'язань). Підстави та 

умови виникнення деліктних зобов'язань. Суб'єкт і об'єкт зобов'язання, що виникає 

внаслідок заподіяння шкоди. Принципи відшкодування шкоди в деліктних зобов'язаннях. 

Види зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди. Поняття моральної шкоди. 

Проблеми визначення та відшкодування завданої моральної шкоди. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ 

Поняття та значення спадкування. Поняття спадщини, склад спадщини.  

Спадкування за заповітом. Особливості пpaва на обов'язкову частку у спадщині. 

Спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Проблематика черговості 

спадкування. Спадкування за представленням. Поняття спадкового договору. Аргументи за і 

проти існування інституту спадкового договору (аналіз сучасних правових досліджень 

науковців). 

 

ДОГОВІР ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ФОРМА ТОВАРНОГО 

ОБОРОТУ 
 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Поняття та цивільно-правова природа договору. Співвідношення понять «правочин», 

«угода», «домовленість» та «договір». Доктринальні підходи до розуміння договору. 

Система принципів договірного права. Реалізація принципів справедливості, 

добросовісності та розумності в договірних зобов’язаннях. Принцип свободи в договірному 

праві України та його складові елементи. Принцип неприпустимості зловживання правом у 

договірних зобов’язаннях. 

 



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 

Поняття та види джерел договірного права. Дія норм про договори в часі, просторі та 

за колом осіб. 

Кодекси та інші закони як джерела договірного права, їх характеристика. 

Міжнародний договір як джерело договірного права. Поняття «колізійна норма», «звичай», 

«звичай ділового обороту» та їх значення у правовому регулюванні договору. 

Договір як джерело договірного права. Співвідношення договору та норми права. 

Типізація договірних форм. 

 

ДОГОВІР ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ 

УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ 

Загальні положення про цивільну правосуб’єктність учасників цивільних 

правовідносин. Елементи цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. 

Вплив правосуб’єктності на дійсність договорів, укладених фізичними та 

юридичними особами. Сутність договору як форми реалізації цивільної правосуб’єктності 

фізичних та юридичних осіб. 

 

ДОГОВІР ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ 

Поняття договору як юридичного факту. Воля та волевиявлення в договорі. Зміст 

договору як юридичного факту. Істотні, звичайні та випадкові умови договору. 

Порядок і способи укладення договору. Загальний порядок укладення договору та 

правові наслідки його порушення. Переддоговірні спори. Форма договору та правові 

наслідки її недотримання при укладенні договору.  

Співвідношення понять «неукладений», «нечинний» і «недійсний» договір. Визнання 

договору недійсним. Правові наслідки недійсності договору. 

 

ДОГОВІР ЯК ПРАВОВІДНОШЕННЯ 

Поняття та склад суб’єктів договірного правовідношення. Динаміка суб’єктного 

складу договірного зобов’язання. Треті особи у зобов’язанні. 

Поняття та загальні умови виконання договірного зобов’язання. Елементи належного 

виконання договірного зобов’язання. 

Поняття та класифікація підстав припинення договірного зобов’язання. 

 

ДИНАМІКА УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ 

Співвідношення понять «виконання договору» та «виконання договірного 

зобов’язання».  

Поняття, підстави та правові наслідки зміни договору.  

Співвідношення понять «припинення зобов’язання», «припинення договору», 

«розірвання договору» і «відмова від договору». Підстави та порядок відмови від договору. 

Поняття, ознаки та правові наслідки розірвання договору. 

Підстави захисту прав суб’єктів договірних правовідносин. 

Форми та способи захисту порушеного договірного права. Відшкодуваня збитків та 

моральної шкоди. Захист кредитора в договірному зобов’язанні. Захист слабшої сторони 

договору.  



 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Поняття цивільно-правової відповідальності. Сутність та форми договірної 

відповідальності. Умови (підстави) договірної відповідальності. 

Загальні засади договірної відповідальності юридичних осіб.  

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ. ТИПИ 

ДОГОВОРІВ ТА ЇХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Особливості класифікації договорів за універсальним критерієм (за правовою метою), 

за його предметом, суб’єктним складом. 

Поняття, правова природа та особливості публічного договору. Споживчий договір. 

Договір приєднання: поняття, правова природа та особливості.  

Договір на користь третьої особи.  

Попередній договір. Розмежування попереднього договору та протоколу про наміри. 

Непоіменовані договори. Змішаний договір.  

 

КОНЦЕПЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ 

ПРАВА 

Поняття та особливості господарського договору. Співвідношення цивільно-

правового договору з господарсько-правовим договором. 

Договір як регулятор трудових відносин. Відмінності цивільно-правового договору 

від трудового договору. 

Договір як регулятор сімейних правовідносин. Шлюбний договір. Договір в 

міжнародному праві. 

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Адміністративно-правова природа дозвільної системи. Співвідношення дозвільної 

діяльності та інституту адміністративних послуг. Особливості дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності.  

Законодавче регулювання надання дозволів на право використання природних 

ресурсів. 

Поняття та особливості дозвільної системи у сфері використання природних ресурсів.  

Функції дозвільної системи у сфері використання природних ресурсів.  

 

ПРИРОДОРЕСУРСНІ ДОЗВОЛИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИДИ. 

Дозволи як адміністративні акти: основні характеристики. Природоресурсні дозволи: 

поняття, особливості. Роль дозволів у відносинах використання природних ресурсів.  

Система природоресурсних дозволів. Документи дозвільного характеру у відносинах 

надрокористування. Документи дозвільного характеру у відносинах водокористування. 

Документи дозвільного характеру у відносинах лісокористування та використання об’єктів 

рослинного світу. Документи дозвільного характеру у відносинах використання об’єктів 



тваринного світу та водних біоресурсів. Документи дозвільного характеру у відносинах 

використання природних ресурсів на особливо охоронюваних територіях екомережі, 

природно-заповідного фонду.  

Вимоги до змісту і структури природоресурсних дозволів. Обов’язкові реквізити 

природоресурсних дозволів.  

 

ДОЗВІЛЬНА ПРОЦЕДУРА: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, СУБ’ЄКТИ, СТАДІЇ 

 Поняття і особливості дозвільних процедур щодо використання природних ресурсів. 

Суб’єкти видачі, анулювання переоформлення природоресурсних дозвільних документів. 

Повноваження державних органів та інших суб’єктів щодо видачі природоресурсних 

дозволів.  

Організаційно-правовий порядок реалізації дозвільних процедур. Нормативно-правові 

засади функціонування центрів надання адміністративних послуг. Особливості застосування 

конкурентного порядку надання природоресурсних дозволів.  

Стадії дозвільної процедури. Обов’язкові та факультативні (необов’язкові) стадії 

дозвільної процедури.  

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ВІДНОСИНАХ НАДРОКОРИСТУВАННЯ. 

 Спеціальний дозвіл на користування надрами: поняття, правова природа, підстави 

надання.  

Порядок надання дозволу. Особливості організації та проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами. Випадки надання дозволів без проведення 

аукціону.  

Підстави відмови від надання дозволу, продовження (відмови в продовженні) строку 

дії дозволу, переоформлення дозволу, внесення змін до дозволу, видачі дублікату дозволу.  

Співвідношення анулювання дозволу на користування надрами та припинення 

надрокористування.  

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ВІДНОСИНАХ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 

Підстави набуття права спеціального використання лісових ресурсів. Види 

документів дозвільного характеру у відносинах використання лісових та природних 

рослинних ресурсів.  

Підстави та порядок видачі лісорубних квитків. Суб’єкт видачі лісорубних квитків. 

Документи, необхідні для одержання лісорубного квитка. Види спеціального використання 

лісових ресурсів, право на здійснення яких підтверджується лісорубним квитком.  

Підстави та порядок видачі лісових квитків. Суб’єкт видачі лісових квитків. 

Документи, необхідні для одержання лісового квитка.  

Документи дозвільного характеру у відносинах спеціального використання 

природних рослинних ресурсів.  

Підстави і порядок анулювання дозволу і припинення права використання лісових 

ресурсів.  

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ВІДНОСИНАХ ВОДОКОРИСТУВАННЯ  



Підстави видачі дозволів на спеціальне водокористування. Перелік і зміст документів, 

що представляються водокористувачем для отримання дозволу на спеціальне 

водокористування.  

Особливості дозвільної процедури у відносинах спеціального водокористування. 

Суб’єкти видачі та погодження дозволів на спеціальне водокористування.  

Зміст та структура дозволів на спеціальне водокористування.  

Підстави і порядок припинення права спеціального водокористування.  

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ВІДНОСИНАХ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

ТВАРИННОГО СВІТУ  

Види документів дозвільного характеру у відносинах спеціального використання 

об’єктів тваринного світу. Суб’єкти видачі дозволів.  

Дозволи на добування мисливських тварин: правове регулювання, види, відмінності.  

Порядок отримання ліцензії на добування мисливських тварин, особливості ліцензій 

на добування мисливських тварин як документів дозвільного характеру. Відстрільні картки 

як різновиди дозволів на добування мисливських тварин. Дозволи на селекційний відстріл, 

дозволи на проведення відбіркового діагностичного відстрілу: суть, підстави та порядок 

надання.  

Підстави, види та порядок видачі дозволів на спеціальне використання водних 

біоресурсів.  

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ВІДНОСИНАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ В МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ  

Дозволи на спеціальне використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення видів тваринного і рослинного світу: підстави надання, суб’єкти надання і 

отримання, порядок надання. Вимоги до змісту дозволів на спеціальне використання 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 

світу.  

Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України: підстави, порядок, суб’єкти видачі та 

отримання дозволів. 

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

ВІДХОДИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Поняття відходів як об’єктів правового регулювання. Види відходів (правова 

класифікація). Принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами.  

Поводження з відходами та види операцій з ними.  

Види операцій поводження з відходами у міжнародному праві.  

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

Міжнародне законодавство в сфері поводження з відходами.  

Міжнародно-правове регулювання поводження з небезпечними відходами та їх 

транскордонного переміщення.  

Міжнародно-правове регулювання поводження з радіоактивними відходами.  



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ЄС 

 Законодавство ЄС в сфері поводження з відходами. Правове регулювання 

поводження з небезпечними відходами та їхнього транскордонного переміщення в ЄС.  

Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в ЄС.  

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ 

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами. 

Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами.  

Повноваження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у сфері 

поводження з відходами. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з 

відходами. Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами.  

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІДХОДІВ 

Відносини права власності на відходи.  

Суб’єкти у сфері поводження з відходами. Права та обов’язки суб’єктів у сфері 

поводження з відходами.  

Основна документація для здійснення операцій з відходами.  

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОБУТОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ 

 Поняття та види побутових відходів. Поняття та види промислових відходів.  

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами. Порядок 

здійснення операцій з промисловими відходами. 

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ  

Поняття небезпечних відходів.  

Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. 

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами.  

Проблеми імпорту/експорту небезпечних відходів.  

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

 Поняття радіоактивних відходів.  

Обов’язки юридичних та фізичних осіб під час поводження з радіоактивними 

відходами. Державний облік радіоактивних відходів. Порядок поводження з радіоактивними 

відходами.  

Базові міжнародно-правові документи у сфері регулювання радіоактивних відходів.  

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 



Перелік правопорушень у сфері поводження з відходами. Адміністративна 

відповідальність. Кримінальна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність.  

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства у 

сфері поводження з відходами.  

 

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ 

Характеристика конфлікту як соціально-правового явища.  

Структура юридичного конфлікту: учасники (сторони); умови конфлікту; предмет та 

об'єкт конфлікту.  

Класифікація правових конфліктів.  

 

ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Проблеми конфліктної взаємодії між суб'єктами екологічних правовідносин.  

Екологічний конфлікт як різновид соціально-правового конфлікту. Ознаки та види 

еколого-правового конфлікту.  

Розмежування еколого-правового конфлікту із суміжними категоріями. Конфлікт і 

спір, конфлікт і правопорушення. 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРАВОВИМ КОНФЛІКТОМ 

Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, запобігання, стимулювання, 

завершення конфлікту.  

Вимушені та превентивні форми запобігання конфлікту. Стимулювання конфлікту, 

його форми та засоби.  

Форми завершення юридичного конфлікту: припинення і скасування, врегулювання і 

розв'язання конфлікту.  

 

ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО 

КОНФЛІКТУ 

Поняття управління еколого-правовим конфліктом.  

Традиційні механізми врегулювання еколого-правових конфліктів. Адміністративні 

процедури. Судова форма врегулювання еколого-правового спору.  

Альтернативні форми розв’язання еколого-правових конфліктів. Переговори, 

погоджувальні процедури, посередництво (медіація).  

 

АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК ФОРМА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ 

Загальна характеристика адміністративного порядку врегулювання екологічних 

спорів.  

Обов’язковість адміністративного розгляду як досудового порядку врегулювання 

екологічного спору.  



Загальні та спеціальні адміністративні процедури. Суб’єкти, уповноважені на 

врегулювання еколого-правових конфліктів.  

 

СУДОВА ФОРМА ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ СПОРІВ  

Судовий розгляд як найбільш ефективний спосіб врегулювання еколого-правового 

конфлікту.  

Спеціалізація судів та проблеми розмежування судових юрисдикцій щодо розгляду 

еколого-правових спорів.  

Звернення до суду для вирішення екологічного конфлікту в порядку цивільного 

судочинства.  

Процедури вирішення екологічних спорів, що застосовуються господарським судом.  

Юрисдикція адміністративних судів щодо врегулювання еколого-правових 

конфліктів.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ (НЕТРАДИЦІЙНІ) ФОРМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-

ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ 

Поняття альтернативного вирішення юридичного конфлікту.  

Правова природа, принципи та суб’єкти альтернативного врегулювання еколого-

правового конфлікту. Переваги та недоліки альтернативного врегулювання екологічних 

конфліктів.  

Медіація як спосіб вирішення еколого-правових конфліктів. Основні принципи 

медіації.  

Поняття і види посередництва. Стадії процедури посередництва.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ 

СПОРІВ В МЕЖАХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

Нормативне закріплення процесуальних основ альтернативного вирішення еколого-

правового конфлікту.  

Врегулювання спору за участі судді. Підстави, строк, порядок вирішення спору. 

Інститут мирової угоди.  

 

НАБУТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

 

ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ 

Сучасне законодавче регулювання набуття прав на землю. Поняття, види та 

особливості набуття прав на землю. Суб’єкти набуття прав на землю, їх правовий статус. 

Об’єкти прав на землю. Правові засади та специфіка формування земельної ділянки. Проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок як умова формування земельних ділянок. 

Порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. 

 

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ  



Підстави набуття права приватної власності на землю громадянами України: загальна 

правова характеристика. Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності 

(приватизація земель): приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян; одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; одержання земельних ділянок із 

земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.  

Виділення в натурі (на місцевості) належної земельної частки (паю). Набуття права 

власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність). Набуття 

права власності на земельну ділянку у разі переходу права на будівлю, споруду. Підстави 

набуття права спільної власності на землю.  

 

НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

ГРОМАДЯНАМИ НА ПІДСТАВІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 

Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок. Набуття за цивільно-

правовими правочинами. Придбання за договором купівлі-продажу (в т.ч. із земель 

державної та комунальної власності на конкурентних засадах); придбання за договором 

дарування; придбання за договором міни; набуття за іншими цивільно-правовими 

правочинами.  

Особливості спадкування земельних ділянок.  

 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ НАБУТТЯ ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 

Набуття юридичними особами у власність земельних ділянок для здійснення 

підприємницької діяльності. Договірні та інші засади набуття у власність земельних ділянок 

юридичними особами приватного права.  

Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності юридичним 

особам. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на 

конкурентних засадах (земельних торгах). Організаційно-правові аспекти проведення 

земельних торгів. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної 

власності іноземним юридичним особам.  

 

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ 

ГРОМАДАМИ ТА ДЕРЖАВОЮ 

Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності на територіях 

об'єднаних територіальних громад. Підстави набуття земель у власність територіальними 

громадами та державою. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності.  

 

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ 

ДІЛЯНКОЮ 

Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Продаж права оренди земельної 

ділянки: проблеми законодавчого забезпечення і практики. Правова природа відносин 

концесії земельної ділянки.  

 



НАБУТТЯ ОБМЕЖЕНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

Законодавчі положення про обмежені речові права на земельну ділянку. Підстави 

набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб або для забудови. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів.  

 

НАБУТТЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ 

ДІЛЯНКОЮ ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

Суб’єкти та об’єкти права постійного користування земельною ділянкою. Підстави і 

порядок набуття права постійного землекористування. Порядок надання земельних ділянок 

державної або комунальної власності у постійне користування.  

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ПІД ЧАС НАБУТТЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю. Аналіз Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Оформлення 

речових прав на земельну ділянку.  

Поняття державної реєстрації. Реєстрація прав на земельну ділянку як різновид 

державного управління. Реформування органів реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Співвідношення державної реєстрації речових прав та державної реєстрації земельної 

ділянки.  

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація земельної 

ділянки та прав на неї як складова державного земельного кадастру. «Обмеження» і 

«обтяження» прав на землю: співвідношення понять та відмінності в реєстраційних 

аспектах.  

 

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ НАБУТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 

ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

Основні наслідки порушення порядку набуття прав на землю. Захист прав на землю 

громадян та юридичних осіб: поняття, способи, процедурний аспект. Юридична 

відповідальність за порушення земельного законодавства з питань набуття та реєстрації 

прав на землю 

 

КРИМІНОЛОГІЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА 

(ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІТИКА 

 

ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ 

Кримінологія як наука і її предмет. Злочинність та її причини як предмет 

кримінології. Окремий злочин як предмет кримінології. Особа злочинця як предмет 

кримінології. Заходи боротьби зі злочинністю як предмет кримінології. Завдання і функції 

кримінології. Система кримінології. Загальна та Особлива частини кримінології. 

Кримінологія в системі наук. Зв'язок кримінології з правовими та іншими науками. Зв'язок 

кримінології з філософією, соціологією, економікою, демографією, психологією, педагогікою, 

статистикою, наукою управління. Кримінологія та правові науки: взаємозв'язок кримінології з 

кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним 



правом. Зв'язок кримінології з іншими правовими науками. Методи кримінології. 

Загальнонаукові методи пізнання (логічний, висування гіпотез, експерименту, експертних 

оцінок та ін.). Приватнонаукові методи пізнання (соціологічні, математичні, статистичні, 

педагогічні, психологічні та ін.). Теоретичне та прикладне значення кримінології.   

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

Виникнення кримінології та основні етапи її розвитку. Становлення кримінології. 

Примітивні та теологічні погляди на злочинність, злочинця та причини, що зумовлюють 

порушення певних норм поведінки (Ф. Аквінський, Мартін Лютер). Кримінологічні погляди 

ХVІ-XVIIІ століть. Класична школа кримінології. Розвиток кримінології  під дією 

позитивістської філософії. Сучасний стан кримінологічної науки. Історія розвитку 

кримінології в Україні. Основні напрямки в кримінології. Соціологічний напрямок 

кримінологічної науки, його загальні ідеї і ознаки. Біологічний напрямок в кримінології. 

Багатофакторний напрямок кримінологічної науки, його ідеї і ознаки.  Стан та розвиток 

кримінології в 20-30-ті роки XX ст. Перші кримінологічні кабінети з вивчення злочинності і 

злочинця. Розвиток кримінології в 60-ті роки та її сучасне становище. Сучасні школи 

кримінологічної науки.  

 

ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ 

Поняття злочинності в кримінології та їх співвідношення.  Кримінологічні ознаки 

злочинності. Якісні та кількісні показники злочинності. Стан, рівень та коефіцієнт 

злочинності. Структура, питома вага окремих видів злочинів. Динаміка злочинності та 

фактори, що на неї впливають. Географія злочинності, обставини, що її обумовлюють. 

Соціальні наслідки (ціна) злочинності. Поняття латентної злочинності, її ознаки і види. 

Причини латентної злочинності. Способи виявлення латентної злочинності. Диференціація 

злочинів в залежності від ступеня їх латентності. Негативне значення наявності латентної 

злочинності та заходи зниження рівня латентної злочинності. 

 

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ 

Поняття детермінації в кримінологічній науці та її види. Поняття причин і умов 

соціальних явищ, їх співвідношення та природа. Співвідношення причин злочинності і 

окремого злочину. Класифікація кримінологічних детермінант. Причини і умови, що 

властиві всій злочинності, її  видам, окремому злочину. Умови, що сприяють існуванню та 

зростанню рівня злочинності, їх специфіка для окремих видів злочинів. Концепції причин 

злочинності. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні. Тенденції і перспективи 

злочинності на сучасному етапі розвитку української державності. 

 

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ 

Поняття особи злочинця в кримінології. Значення, підстави та межі вивчення особи 

злочинця. Характерні ознаки особи злочинця. Структура особи злочинця. Співвідношення 

соціального і біологічного в особі злочинця. Особа злочинця та суміжні поняття. 

Кримінологічна характеристика особи злочинця. Соціально-демографічна характеристика 

злочинців. Соціально-рольові ознаки злочинців. Морально-психологічні особливості 

злочинців. Типологія особи злочинця. Кримінологічна характеристика основних типів 



злочинців. Критерії класифікації злочинців та її значення для кримінологічної 

профілактики. Практичне значення вивчення особи злочинця для судових та 

правоохоронних органів. 

 

ОСОБА ЖЕРТВИ (ПОТЕРПІЛОГО) У КРИМІНОЛОГІЇ 

Поняття віктимології, віктимності та віктимізації. Особа жертви (потерпілого) в 

кримінології. Жертва злочину, її «вина», відшкодування збитків. Зв'язок «злочинець-

жертва» як відношення, ситуація, становище. Віктимність особи. Процес віктимізації особи. 

Види віктимної поведінки та її наслідки. Поняття особи потерпілого та її кримінологічне 

значення. Жертва і потерпілий від злочину. Класифікація жертв злочинної поведінки. 

Основи віктимологічної профілактики. Причини віктимної поведінки окремих осіб та груп 

осіб. Основні напрямки віктимологічних досліджень. Поняття суїцидальної поведінки. 

Проблеми суїциду в Україні та інших державах. Механізм суїцидальної поведінки. Проблема 

суїциду в практичній діяльності органів внутрішніх справ.  

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ (ПРОФІЛАКТИЧНОЇ) 

ПОЛІТИКИ 

Поняття кримінологічної (профілактичної) політики. Зміст кримінологічної 

(профілактичної) політики. Методи кримінологічної (профілактичної) політики. Зв'язок 

кримінологічної (профілактичної) політики з кримінально-правовою, кримінально-

процесуальною та кримінально-виконавчою політикою. Форми реалізацій кримінологічної 

(профілактичної) політики. Законодавче забезпечення реалізації кримінологічної 

(профілактичної) політики. Перспективи розвитку кримінологічної (профілактичної) 

політики України. Державний контроль за злочинністю. Кримінальне законодавство як 

превентивний чинник.  

  

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Поняття управління діяльністю щодо запобігання та протидії злочинності. Система 

управління діяльністю щодо запобігання та протидії злочинності. Поняття кримінологічного 

прогнозування і планування: їх види, завдання і основні методи. Загальні засади 

кримінологічного прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Прогнозування 

злочинності як соціального явища. Види кримінологічного прогнозування (довгострокове, 

середньострокове, поточне, цільове). Зв’язок кримінологічного прогнозування і 

кримінологічного планування. Методи кримінологічного прогнозування злочинності та 

індивідуальної злочинної поведінки.  Поняття кримінологічного планування заходів боротьби 

зі злочинністю. Цілі, завдання, види та методи кримінологічного планування. Структура 

кримінологічного плану. Комплексне планування заходів боротьби зі злочинністю. Завдання, 

етапи та структура плану профілактичної діяльності.  

 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Поняття боротьби зі злочинністю. Завдання та основні засади боротьби зі 

злочинністю. Поняття запобігання злочинності як головного напрямку боротьби зі 

злочинністю. Принципи профілактичної діяльності. Класифікація заходів профілактики. 

Роль факторів кримінальної політики: кримінального законодавства, кримінальної 



статистики, організації діяльності правоохоронних органів, пенітенціарної системи, 

державних програм боротьби із злочинністю. Правове забезпечення профілактичної 

діяльності та його головні напрямки: матеріально-правовий, процесуально-правовий, 

організаційно-управлінський. Поняття і значення взаємодії суб’єктів боротьби зі 

злочинністю. Участь громадськості в контролі за злочинністю. 

 

МІЖНАРОДНА КРИМІНОЛОГІЧНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІТИКА 

Міжнародні стандарти боротьби та протидії злочинності. Основні міжнародні акти у 

сфері протидії злочинності. Кримінологічна політика США. Кримінологічна політика 

Японії. Кримінологічна політика Франції. Перспективи впровадження ефективних методів 

профілактики злочинності в Україні.  

 

НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття насильницької злочинності та її характерні ознаки. Види  насильницьких  

злочинів. Стан, рівень структура та динаміка насильницьких злочинів і окремих їх видів. 

Відмінність насильницьких злочинів від інших видів злочинів. Кримінологічна 

характеристика особи злочинця. Обставини, що формують агресивну насильницьку 

спрямованість особи: дефекти виховання в сім’ї, негативний вплив мікросередовища, 

фонові явища, вплив засобів масової інформації. Віктимність поведінки потерпілих. 

Запобігання насильницьким некорисливим злочинам та хуліганству загально-соціальними 

заходами: запобігання безробіттю, вирішення питань дозвілля, боротьба з пропагандою 

насильства, жорстокості тощо. Характеристика обставин, що детермінують їх вчинення. 

Загальні та спеціальні заходи профілактики насильницької злочинності. Індивідуальна 

профілактика. Роль органів внутрішніх справ у запобіганні насильницьким злочинам. Зміст 

та особливості профілактичної роботи у сфері сімейно-побутових стосунків громадян. 

 

КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття корисливої злочинності та її характерні ознаки. Стан, рівень, структура, 

динаміка та інші характеристики корисливої злочинності. Класифікація корисливих 

злочинів. Особливості характеристики цих злочинів у сучасних умовах (час, місце, предмет, 

спосіб, мотиви, групова злочинна поведінка).  Тенденції корисливої злочинності проти 

індивідуальної власності. Кримінологічна характеристика особи злочинця. Детермінаційні 

фактори корисливої злочинності. Роль матеріального фактора у вчиненні цих злочинів. 

Особливості особи і поведінка потерпілих від цих злочинів. Загально-соціальні та спеціальні 

профілактичні заходи. 

 

НЕОБЕРЕЖНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття необережної злочинності. Особливості її кримінально-правової 

характеристики. Кримінологічна характеристика необережної злочинності. Особа 

необережного злочинця. Мотивація особи, що вчиняє необережні злочини. Злочинна 

самовпевненість і недбалість. Особливості причин та умов, що призводять до вчинення не-

обережних злочинів. Основні напрями профілактики необережної злочинності. 

 

ПРОФЕСІЙНА ТА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ 



Поняття професійної злочинності та її характерні ознаки. Стан, рівень, структура і 

динаміка професійної злочинності. Види професійної злочинності. Особа професійного 

злочинця. Типологія професійних злочинців. Види злочинних формувань у професійній 

злочинності. Детермінаційні фактори професійної злочинності. Заходи боротьби з 

професійною злочинністю. Організована злочинність як суспільно-політичне явище. Її 

виникнення, розвиток і сучасний стан у світі та в Україні. Основні ознаки організованої 

злочинності та її відмінність від професійної злочинності.  Співвідношення понять «ор-

ганізована злочинність», «злочинна організація», «організована злочинна група». Структура 

організованої злочинності. Види організованої злочинності. Особа учасника організованої 

злочинності. Детермінантні фактори організованої злочинності. Головні напрямки  боротьби 

з організованою злочинністю. 

 

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

 Корупція як явище. Поняття корупційної злочинності  та кримінологічні 

ознаки. Зв'язок корупційної злочинності з організованою та економічною злочинністю. 

Стан, рівень та інші кримінологічні характеристики корупційної злочинності. 

Характеристика особи корупціонера. Детермінанти корупційної злочинності. Заходи 

боротьби з корупційною злочинністю. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією.  

 

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття, виникнення і структура економічної злочинності. Кримінологічна 

характеристика економічних злочинів та осіб, що їх вчиняють. Класифікація економічних  

злочинів. Види посягань на кредитно-фінансову, банківську сфери. Злочинність, пов’язана з 

ухиленням від сплати податків та її види. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє 

економічні злочини. Причини та умови злочинів, що вчиняються у сфері економіки. 

Економічна криза, Інфляція, безгосподарність, розрив економічних зв'язків, безробіття, 

недоліки документообігу та обліку, малоефективність контрольно-ревізійної діяльності як 

обставини, що детермінує злочинність у сфері економічних відносин. Роль матеріального 

фактора у вчиненні економічних злочинів. Кримінологічний аналіз та прогнозування 

злочинності у сфері економіки. Тенденції розвитку економічної злочинності. Основні 

напрямки запобігання економічної злочинності. Правові та технічні заходи запобігання. 

Економічні та організаційні заходи. 

 

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх, її структура та динаміка. 

Основні види злочинів, скоєних неповнолітніми, та  їх кримінологічна характеристика.  

Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця. Групова злочинність у 

середовищі неповнолітніх. Неформальні молодіжні угруповання з антисуспільною 

спрямованістю. Кримінологічна характеристика особи неповнолітніх злочинців. Особливості 

мотивації злочинів неповнолітніх. Класифікація неповнолітніх злочинців. Злочинність 

неповнолітніх осіб із психічними аномаліями. Причини та умови вчинення злочинів 

неповнолітніми. Негативний вплив мікросередовища як основний детермінант злочинності 

неповнолітніх. Запобігання злочинності неповнолітніх. Основні напрями запобігання. 

Система державних органів, громадських формувань, трудових колективів, що беруть участь у 



профілактиці злочинності серед неповнолітніх. Роль правоохоронних органів у запобіганні 

злочинам, вчиненим у середовищі неповнолітніх. 

 

РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття рецидиву в кримінально-правовому та кримінологічному відношенні. 

Рецидивна злочинність, її стан, рівень, структура, динаміка та інші кримінологічні 

характеристики. Види рецидиву (загальний і спеціальний, одноразовий і багаторазовий, 

кримінологічний, пенітенціарний, змішаний та ін.). Особа злочинця-рецидивіста та його 

індивідуальна злочинна поведінка. Соціальне-демографічні ознаки і морально-психологічні 

властивості. Класифікація рецидивістів. Спосіб життя і злочинна поведінка злісних 

рецидивістів. Фактори, які детермінують рецидивну злочинність. Причини та умови, що 

впливають на становлення майбутнього рецидивіста на злочинний шлях. Профілактика 

рецидивної злочинності. Індивідуальна профілактика. Роль органів внутрішніх справ у 

запобіганні рецидивним злочинам. 

 

ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Кримінологічна характеристика злочинів, які скоюють жінки.  Причини і умови 

вчинення злочинів жінками. Кримінологічні проблеми проституції. Запобігання жіночої 

злочинності й проституції. 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ 

ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

ПОЛІТИКА В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЇЇ МІСЦЕ В 

СИСТЕМІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ 

ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Поняття політики в сфері боротьби зі злочинністю, її місце у загальній правовій 

політиці держави. Суб’єкти та учасники політики в сфері боротьби зі злочинністю. 

Контроль в сфері політики в сфері боротьби зі злочинністю. Цілі та завдання політики в 

сфері боротьби зі злочинністю. Методи та джерела політики в сфері боротьби зі 

злочинністю. Підсистеми політики в сфері боротьби зі злочинністю. Завдання та функції 

підсистем політики в сфері боротьби зі злочинністю: Кримінально-правова політика; 

кримінальна-процесуальна політика; кримінально-виконавча політика; кримінологічна 

(профілактична) політика. 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА  ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИКИ У 

СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ. ПОНЯТТЯ, ЗАДАЧІ, НАПРЯМИ, ЗМІСТ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Поняття кримінально-правової політики. Співвідношення кримінально-правової 

політики з політикою в сфері боротьби зі злочинністю та державною правовою політикою. 

Взаємозв’язок кримінально-правової політики з кримінально-процесуальною, кримінально-

виконавчою та  кримінологічною(профілактичною) політикою. Система кримінально-

правової політики. Суб’єкти кримінально-правової політики. Джерела кримінально-правової 

політики. Рівні кримінально-правової політики. Методи кримінально-правової політики. 



 

ДЖЕРЕЛА, ТИПИ ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Джерела кримінально-правової політики. Типи кримінально-правової політики. 

Принципи кримінально-правової політики.  

 

ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Періодизація кримінально-правової політики. Київська Русь і період феодальної 

роздробленості (ІХ – середина ХVІІ ст); Козацька держава (середина  ХVІІ ст. – середина 

ХVІІІ ст. – від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського); Період Української РСР 

(1927-1991); Незалежна українська держава до  ухвалення кримінального кодексу України 

(1991-2001рр.). 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Період першого десятиріччя застосування КК 2001 року. Поняття ефективності 

права; ефективність політики у сфері боротьби зі злочинністю; ефективність кримінально-

правової політики; ефективність кримінально-правової норми; вплив на ефективність 

політики в сфері боротьби зі злочинністю та власне кримінально-правової політики 

соціальних факторів (соціально-економічних, соціально-політичних, соціально-

економічних); розрахунок ефективності кримінально-правової політики . 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Поняття та види  реалізації політики в сфері боротьби зі злочинністю. Поняття 

застосування кримінального закону , як різновиду реалізації закону. Поняття та 

характеристика кожного з видів застосування кримінального закону як форми реалізації 

політики в сфері боротьби зі злочинністю. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДІЯНЬ 

Напрямки діяльності держави у сфері кримінально-правової політики. Цілі та 

завдання кримінально-правової політики на сучасному етапі розвитку. Основні тенденції 

розвитку кримінально-правової політики на сучасному етапі. Поняття криміналізації та 

декриміналізації. Підстави криміналізації та декриміналізації. Умови криміналізації та 

декриміналізації. Об’єкт обсяг та інтенсивність криміналізації та декриміналізації. 

Юридично-кримінологічні підстави; соціально-психологічні підстави криміналізації та 

декриміналізації. 

 

ПОЛІТИКА В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ 

Кримінально-правова політика та права людини; кримінально-процесуальна 

політика та права людини; кримінально-виконавча політика та права людини; кримінологія 

(профілактична) політика та права людини. 

  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ  

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 



 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Поняття та соціально-правове значення кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Поняття і види підстав кваліфікації кримінальних правопорушень. Фактична і 

юридична (нормативна) підстави кваліфікації кримінальних правопорушень. Основні і 

додаткові підстави кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Види кваліфікації кримінальних правопорушень. Критерії поділу кваліфікації на 

окремі види. 

Стадії кваліфікації кримінальних правопорушень.  

Принципи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ 

СТАДІЙ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 

Загальні засади кваліфікації діянь за наявності попередньої кримінальної 

протиправної діяльності. 

Поняття готування до кримінального правопорушення та його ознаки. Загальні 

правила кваліфікації готування до кримінального правопорушення.  

Поняття замаху на кримінальне правопорушення та його ознаки. Види замаху і їх 

врахування при кваліфікації. Загальні правила кваліфікації замаху на кримінальне 

правопорушення.  

Поняття закінченого кримінального правопорушення, момент закінчення окремих 

видів кримінальних правопорушень. 

Кваліфікація у зв’язку із добровільною відмовою від кримінального 

правопорушення. Умови правомірності добровільної відмови. Добровільна відмова і 

суміжні кримінально-правові інститути.  

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ 

Загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті. Ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні. Кримінальні 

правопорушення, при вчиненні яких співучасть неможлива. Формула кваліфікації 

кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті. 

Кваліфікація посягання виконавця/співвиконавця. Кваліфікація дій організатора. 

Кваліфікація дій пособника. Кваліфікація дій підбурювача. 

Кваліфікація співучасті із врахуванням її форми. Поняття форми співучасті. 

Класифікація форм співучасті та її значення для кваліфікації. 

Кваліфікація співучасті у кримінальних правопорушеннях із спеціальним суб’єктом.  

Кваліфікація причетності до кримінального правопорушення. Форми причетності та 

їх кваліфікація.  

 

КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 



Загальна характеристика множинності кримінальних правопорушень. Відмінність 

триваючих, продовжуваних і складених кримінальних правопорушень від множинності 

кримінальних правопорушень. 

Кваліфікація повторності кримінальних правопорушень. Види та ознаки 

повторності.  

Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень. Види сукупності 

кримінальних правопорушень (ідеальна та реальна).  

Кваліфікація рецидиву кримінальних правопорушень. Види рецидиву кримінальних 

правопорушень. Кваліфікація спеціального рецидиву кримінальних правопорушень. 

Кваліфікація пенітенціарного рецидиву кримінальних правопорушень. 

 

КОНКУРЕНЦІЯ І КОЛІЗІЯ НОРМ У ХОДІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві. 

Види колізій в кримінальному праві та їх подолання. Колізії між положеннями 

міжнародних договорів України та статтями КК України. Колізії між статтями Загальної та 

Особливої частин КК. 

Види конкуренції у кримінальному праві та способи її вирішення. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень при конкуренції загальної та спеціальної норм. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень при конкуренції кількох спеціальних норм. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень при конкуренції частини і цілого. 

 

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРОТИ ОСОБИ  

Загальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя і здоров’я 

особи. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя особи. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень проти здоров’я особи. Кваліфікація тілесних ушкоджень. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я 

особи. Кваліфікація кримінальних правопорушень у медичній сфері.  

Кваліфікація кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.  

Кваліфікація насильницьких статевих кримінальних правопорушень. Кваліфікація 

ненасильницьких статевих кримінальних правопорушень. 

 

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Загальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності. 

Кваліфікація корисливих кримінальних правопорушень, пов’язаних із оберненням чужого 

майна на користь винного чи інших осіб. Кваліфікація корисливих кримінальних 

правопорушень, не пов’язаних із оберненням чужого майна на користь винного чи інших 

осіб. Кваліфікація некорисливих кримінальних правопорушень. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із самовільним зайняттям земельної ділянки та самовільним 

будівництвом. 

 



ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Загальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших 

кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. Кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

викраденням та незаконним заволодінням наркотичними засобами, психотропними 

речовинами, їх аналогами або прекурсорами або обладнанням, призначеним для їх 

виготовлення. Кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним 

вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також одурманюючих 

засобів. Кваліфікація інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

 

 

 
 

 

 


