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ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Юридична наука: поняття, предмет, функції. Система юридичної науки. Загальна
характеристика окремих груп наук в системі юриспруденції.
Теорія держави і права як загальнотеоретична, методологічна, базова юридична
наука. Поняття і предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
Методологія теорії держави і права. Загальні принципи дослідження державно-правових
явищ. Філософсько-світоглядні, загальнонаукові, спеціальні та конкретно-наукові
методи дослідження держави і права. Методи дослідження державно-правових явищ.
Взаємозв’язок і взаємодія теорії держави і права з суспільними науками. Місце
теорії держави і права в системі юридичної науки. Взаємозв’язок теорії держави і
права з іншими науками.
Теорія держави і права як навчальна дисципліна. Функції теорії держави і права
як навчальної дисципліни.
Походження держави
Загальна характеристика первісного суспільства. Етапи розвитку первісного
суспільства. Розпад первіснообщинного родового ладу і поява держави. Основні
причини виникнення держави. Економічні, соціальні, культурні, психологічні причини
і умови виникнення держави. Особливості виникнення держави в різних народів світу.
Причини різноманітності концепцій походження держави. Патріархальна концепція
виникнення держави. Теологічна концепція виникнення держави. Договірна концепція
виникнення держави. Психологічна теорія виникнення держави. Теорія насильства.
Класова (історико-матеріалістична) теорія виникнення держави.
Особливості виникнення держав в сучасну епоху. Фактори, що впливають на
виникнення сучасних держав.
Поняття та соціальна сутність держави
Розуміння держави в історії політико-правової думки. Зміна поглядів на державу
протягом XX ст. Сучасне визначення держави. Ознаки, що відрізняють державу від
інших аналогічних явищ. Поняття та ознаки держави. Поняття публічної політичної
влади. Поняття і суть державного суверенітету. Територіальна організація населення;
наявність
спеціального
апарату
управління
і
примусу;
здатність
видавати
загальнообов’язкові акти; наявність державної казни, здатність збирати податки як
характерні ознаки держави. Інші ознаки, особливості держави.
Соціальна сутність держави: класовий і загально соціальний підходи. Соціальне
призначення сучасної держави.
Статус Української держави за Конституцією України. Україна як суверенна
демократична, соціальна, правова держава.
Типологія держав
Поняття історичної типології держав. Різноманітність підходів до типології
держав. Формаційний і цивілізаційний підходи до історичної типології держав.
Причини зміни історичних типів держави.
Історичний тип держави: поняття, види. Характеристика економічної, соціальної
основ, функцій, механізму і апарату, форм правління рабовласницької, феодальної,
буржуазної і соціалістичної держави.
Особливості сучасної держави. Поняття держави соціальної демократії. Перехідні
типи держав.
Форма держави
Поняття і елементи форми держави. Поняття і суть форми державного правління,
форми державного устрою і державного режиму.
Класифікація держав за формою державного правління. Поняття і ознаки монархії.
Поняття і ознаки республіки. Історичні різновиди республік і монархій: східна
деспотія,
давньоримська
монархія,
рабовласницька
аристократична
республіка,
рабовласницька
демократична
республіка,
ранньофеодальна
монархія,
становопредставницька
монархія,
абсолютна
монархія,
міста-республіки,
конституційна
монархія. Сучасні різновиди форм державного правління: парламентська монархія,
дуалістична монархія, президентська республіка, парламентська республіка, змішана
республіка.
Класифікація держав за формою державного устрою. Проста (унітарна) держава:
поняття, ознаки, різновиди. Поняття і ознаки федерації. Національні і територіальні
федерації. Конфедерація: поняття, ознаки. Імперія: поняття, ознаки.

Класифікація держав за державним режимом. Поняття, ознаки і різновиди
демократичних державних режимів. Поняття, ознаки і різновиди антидемократичних
державних режимів.
Форма держави за Конституцією України. Характеристика України за формою
державного правління, формою державного устрою і державним режимом.
Функції держави
Поняття функцій держави. Співвідношення завдань, суті, цілей і соціального
призначення держави з її функціями. Класифікація функцій держави: за соціальним
значенням, за часом дії, за сферою суспільних відносин, за територією тощо.
Поняття і характеристика зовнішніх і внутрішніх функцій сучасної держави.
Економічна, соціальна, культурна, фінансова, екологічна, політична, правоохоронна
та інші внутрішні функції держави. Функції оборони держави та міжнародного
співробітництва як основні зовнішні функції. Еволюція функцій держави.
Форми здійснення функцій держави. Поняття та різновиди правових форм здійснення
функцій держави. Поняття та різновиди організаційних форм здійснення функцій
держави.
Основні зовнішні і внутрішні функції сучасної України і перспективи їх
розвитку.
Механізм і апарат держави
Поняття механізму держави. Державні підприємства, державні установи і державні
органи як структурні елементи механізму держави. Поняття апарату держави.
Співвідношення понять “механізм держави” і “апарат держави”. Принципи діяльності
апарату сучасних держав.
Орган держави: поняття, ознаки. Класифікація органів держави. Державний апарат
України. Система державних органів України. Поняття місцевого самоврядування,
його
особливості
та
система
в Україні.
Вплив форми держави та історичного типу держави на апарат держави.
Держава і громадянське суспільство
Політичні,
економічні,
соціальні
фактори
становлення
громадянського
суспільства.
Етапи
розвитку
громадянського
суспільства.
Поняття
і
ознаки
громадянського суспільства.
Співвідношення
громадянського
суспільства
і
держави.
Роль
держави
в
громадянському
суспільстві.
Тоталітарна
держава
і
громадянське
суспільство.
Демократична держава і громадянське суспільство.
Держава в політичній системі суспільства
Поняття політичної системи суспільства: політичне і юридичне трактування.
Елементи політичної системи суспільства. Державні і недержавні організації як
елементи політичної системи суспільства.
Поняття і класифікація об'єднань громадян. Політичні партії: поняття, ознаки,
функції. Поняття, ознаки і різновиди громадських організацій.
Держава - ядро політичної системи суспільства. Взаємозв'язок держави з іншими
елементами політичної системи суспільства, їх взаємовплив.
Держава і особа. Правовий статус особи.
Поняття і характеристика основних прав і свобод людини і громадянина
Співвідношення понять “людина”, “особа”, “особистість”. Взаємодія держави,
суспільства і особи.
Поняття і суть правового статусу особи. Види правового статусу особи. Принципи
правового статусу особи в сучасних, демократичних державах.
Елементи правового статусу особи. Права, свободи і обов'язки особи – ядро
правового статусу. Співвідношення понять "права особи" і "свободи особи".
Характеристика інших елементів правового статусу особи: гарантії прав і свобод,
правосуб'єктність,
громадянство,
принципи
правового
статусу.
Міжнародні
та
національні гарантії захисту прав людини.
Міжнародно-правове регулювання прав людини. Загальна декларація прав людини,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права як основні міжнародні стандарти в галузі
прав і свобод людини. Міжнародні механізми захисту прав людини.
Поняття і ознаки прав людини. Класифікація прав людини. Загальна характеристика
громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини,
закріплених Конституцією України.
Поняття і види обов'язків громадян України.
Правова держава
Історичний розвиток ідеї та концепції правової держави.

Поняття правової держави. Принцип верховенства права і принцип верховенства
закону в правовій державі. Основні ознаки правової держави: юридичне закріплення і
забезпечення прав людини; висока правова культура; розподіл влади; високозначуще
становище суду; взаємна відповідальність між особою і державою; неухильне виконання
законів всіма учасниками суспільного життя тощо.
Закріплення основних ознак правової держави в Конституції України. Напрямки
формування правової держави в Україні.
ТЕОРІЯ ПРАВА
Поняття, суть, виникнення права, співвідношення з іншими явищами
Звичаї і традиції як регулятори поведінки в первісному суспільстві. Шляхи
виникнення права. Форми існування права в первісних державах.
Різноманітність підходів до розуміння права, їх причини. Основні теорії права:
теорія природного права, теорія позитивізму, соціологічна школа права, психологічна
теорія тощо. Сучасні тлумачення понять права: в об’єктивному розумінні, в
суб’єктивному значенні, в міжнародному тощо. Інтеграційний підхід до розуміння
права.
Визначення
поняття
"право".
Основні
ознаки
права:
системність,
загальнообов’язковість,
формальна
визначеність,
нормативність,
державне
встановлення і забезпечення тощо.
Суть права. Поєднання класового і загальносоціального підходів до визначення
суті права. Регулятивний і ціннісний аспекти права.
Співвідношення права і економіки, права і політики, права і держави.
Функції і принципи права
Соціальна цінність права, його призначення в державі і суспільстві. Функції
права: поняття, види. Загальносоціальні і соціально-юридичні функції права.
Характеристика регулятивних і охоронних функцій права.
Поняття і види принципів права. Загальні, галузеві, міжгалузеві принципи права.
Запровадження
принципу
верховенства
права
і
закону
в
практику
діяльності
української держави.
Джерела (форми) права
Поняття форми (джерела) права. Види форм (джерел) права. Характеристика
основних форм (джерел) права: правовий звичай, правовий прецедент (судовий і
адміністративний), нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір.
Особливості прояву і використання джерел (форм) права в державах різних типів
правових систем.
Форми права, що використовуються в Україні, перспективи їх розвитку.
Правова система. Основні типи правових систем сучасності
Поняття і структура правової системи держави.
Характеристика основних типів правових систем: романо-германська правова
система, англоамериканська правова система, релігійно-звичаєвий тип, змішаний тип,
соціалістична правова система. Відмінності правових систем держав різних типів.
Особливості правової системи України. Шляхи її розвитку і вдосконалення.
Система права
Поняття і ознаки системи права. Елементи системи права: галузі, інститути і
норми права.
Поняття галузі права. Основні критерії розмежування галузей права: предмет
правового регулювання, метод правового регулювання. Інші критерії виділення окремих
галузей права. Класифікація галузей права. Система галузей права України. Публічне
і приватне право.
Поняття інституту права. Класифікація інститутів права.
Норма права
Поняття соціальної норми. Класифікація соціальних норм. Основні види соціальних
норм: політичні, економічні, релігійні, естетичні, моральні, корпоративні, правові
норми, звичаї і традиції. Відмінність права від інших соціальних норм. Відмінність
правових норм від індивідуальних приписів. Поняття і ознаки права.
Структура норми права: диспозиція, гіпотеза і санкція. Види диспозицій, гіпотез
і санкцій. Співвідношення правової норми і статті нормативно-правового акту. Форми
викладу
правових
норм
в
статтях
нормативно-правового
акту:
абстрактна
і
казуїстична; пряма, бланкетна і відсилочна.
Класифікація правових норм.
Нормативно-правові акти

Поняття і ознаки нормативно-правового акту. Переваги нормативно-правових актів
перед іншими джерелами права. Види нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти в Україні. Закон: поняття, ознаки. Види законів.
Конституція – основний закон держави. Особливості конституційних законів. Структура
закону. Законодавчий процес в Україні. Значення і місце закону в системі
нормативно-правових актів. Суть вищої юридичної сили закону.
Поняття, види і система підзаконних нормативно-правових актів державних органів
України.
Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб
Основні положення, що визначають дію нормативно-правових актів в просторі.
Поняття території. Особливості дії нормативно-правових актів за колом осіб.
Дія нормативно-правових актів в часі. Загальні положення, що визначають початок
і закінчення дії нормативно-правових актів в часі. Вступ в дію законів і
підзаконних нормативно-правових актів України.
Напрям дії нормативно-правових актів в часі: пряма, зворотна і переживаюча дія
нормативно-правових актів в часі.
Правотворчість. Законодавча техніка
Поняття і суть правотворчості. Види правотворчості. Законотворчість, підзаконна
правотворчість, локальна правотворчість органів місцевого самоврядування, трудових
колективів тощо.
Принципи
правотворчості
сучасних
демократичних
держав.
Основні
стадії
правотворчості.
Поняття і функції законодавчої техніки. Структура законодавчої техніки.
Правила, прийоми і засоби законодавчої техніки.
Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів
Поняття законодавства. Поняття і ознаки системи законодавства. Критерії
побудови
системи
законодавства.
Співвідношення
системи
права
і
системи
законодавства.
Поняття і мета систематизації нормативно-правових актів. Форми систематизації
нормативно-правових актів. Інкорпорація і кодифікація нормативно-правових актів:
поняття, види, відмінність. Облік нормативно-правових актів, консолідація, звід
законів як форми систематизації.
Правові відносини
Поняття правовідносин. Співвідношення права, правових норм і правовідносин.
Ознаки правовідносин. Класифікація правовідносин.
Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст. Суб’єкти правовідносин:
поняття,
види.
Правоздатність,
дієздатність
і
деліктоздатність
суб’єктів
правовідносин.
Об’єкти правовідносин: поняття, види. Зміст правовідносин: юридичний і
фактичний. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки.
Юридичні факти: поняття, класифікація. Функції юридичних фактів. Проблеми
вибору і кваліфікації юридичних фактів.
Правосвідомість і правова культура
Правосвідомість: поняття, види. Колективна і індивідуальна правосвідомість,
загальна і професійна. Правова психологія і правова ідеологія.
Правосвідомість і право.
Поняття, характерні риси правової культури суспільства і людини. Основні шляхи
формування і вдосконалення правової культури. Правова освіта, правове виховання.
Форми, методи та механізм правового виховання.
Деформації правосвідомості, їх різновиди. Поняття, причини, форми прояву та
заходи подолання правового нігілізму.
Правова поведінка. Правомірна поведінка
Поняття і суть правової поведінки. Види правової поведінки.
Поняття і ознаки правомірної поведінки. Класифікація правомірної поведінки.
Основні
види
правомірної
поведінки:
маргінальна,
конформістська,
звичайна,
соціально-активна.
Правопорушення і юридична відповідальність
Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення: суб’єкт,
суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона.
Класифікація правопорушень. Злочини і проступки. Види проступків.
Причини і умови виникнення правопорушень. Шляхи їх подолання.

об’єкт,

Поняття і характеристика юридичної відповідальності. Підстави
відповідальності. Функції і принципи юридичної відповідальності. Види
відповідальності.

юридичної
юридичної

Тлумачення правових норм
Поняття і необхідність тлумачення правових норм. Види тлумачення правових норм:
офіційне і неофіційне; буквальне, розширене і обмежене. Роль Конституційного суду
України в тлумаченні Конституції і законів України.
Способи
тлумачення
правових
норм:
мовний,
історичний,
функціональний,
систематичний тощо.
Інтерпретаційно-правові акти: поняття, особливості, види.
Реалізація правових норм. Застосування правових норм
Поняття і суть реалізації правових норм. Основні форми реалізації правових
норм: дотримання, виконання, використання, застосування. Співвідношення реалізації
правових норм і правомірної поведінки.
Поняття та необхідність застосування правових норм. Особливості застосування як
окремої форми реалізації права. Основні вимоги правильного застосування правових
норм. Стадії застосування правових норм.
Правозастосовчі акти: поняття, види, відмінність від нормативно-правових та
інтерпретаційно-правових актів.
Прогалини в праві: суть, причини, шляхи усунення. Застосування правових норм у
випадках прогалин в праві. Аналогія права і аналогія закону.
Законність і правопорядок
Поняття і суть законності. Принципи і основні вимоги законності. Поєднання
законності і доцільності, законності і справедливості. Поняття і види гарантій
законності. Загальносоціальні і юридичні гарантії законності.
Поняття і значення правопорядку. Взаємодія законності і правопорядку.
Поняття і види дисципліни.
Механізм правового регулювання
Загальна характеристика правового регулювання. Поняття механізму правового
регулювання, його структура. Елементи механізму правового регулювання. Техніка
правового регулювання
Сфери та межі правового регулювання. Типи правового регулювання.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Цивільне право у системі права України
Поняття і предмет цивільного права. Ознаки предмета. Відмежування цивільного
права від інших суміжних галузей права. Завдання цивільного права.
Принципи цивільного права. Функції цивільного права. Загально правові та
специфічні цивілістичні функції.
Метод цивільного права. Характерні риси
диспозитивного та імперативного елементів цивільно-правового регулювання.Система
цивільного права. Інститути загальної та особливої частин.
Цивільне законодавство України
Поняття цивільного законодавства та його система. Нормативно-правові акти
цивільного законодавства: закони, підзаконні нормативно-правові акти. Договори як
форма цивільного законодавства. Звичай. Міжнародні договори чк специфічна форма
цивільного
законодавства.
Цивільний
кодекс
України:
структура
та
загальна
характеристика.
Кодифікація
та
інкорпорація
як
способи
систематизації
цивільного
законодавства.
Дія цивільного законодавства в часі, просторі, щодо кола осіб.
Значення
судової
та
арбітражної
практики
у
формуванні
цивільного
законодавства. Тлумачення норм цивільного права. Види тлумачення.
Аналогія права та аналогія закону. Презумпції у цивільному законодавстві.
Цивільне право як наука та навчальна дисципліна
Поняття і предмет цивілістичної науки.
Методи
дослідження
цивільно-правових
інститутів
(діалектикоматеріалістичний,
формально-логічний,
порівняльний,
системно-структурний,
конкретно-соціологічний тощо).
Система науки цивільного права. Догма, історія цивільного права, порівняльна
цивілістика як частини науки цивільного права. Взаємозв’язок науки цивільного права
з іншими науками відповідних галузей.
Система курсу «Цивільне право» як навчальної дисципліни. Завдання сучасної
цивілістичної науки та навчального курсу «Цивільне право».

Поняття, зміст і види цивільних правовідносин
Поняття цивільних правовідносин та їх характерні ознаки. Структура цивільних
правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин, їх правосуб’єктність. Об’єкти
цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Суб’єктивне цивільне право
та суб’єктивний цивільний обов’язок.
Види цивільних правовідносин.
Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Поняття
юридичного факту. Юридична сукупність. Класифікація юридичних фактів
Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
Загальні положення про фізичну особу. Поняття цивільної правоздатності, її
ознаки. Початок та кінець цивільної правоздатності. Зміст (обсяг) правоздатності
фізичної особи.
Поняття дієздатності фізичних осіб. Елементи змісту дієздатності. Види
дієздатності фізичної особи.
Обсяг дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб. Надання особі повної
цивільної дієздатності.
Обмеження дієздатності громадян. Підстави та порядок обмеження дієздатності.
Правові наслідки обмеження дієздатності. Поновлення цивільної дієздатності.
Підстави та порядок визнання громадянина недієздатним. Правові наслідки
визнання особи недієздатною. Поновлення цивільної дієздатності.
Порядок, умови та правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.
Наслідки появи безвісно відсутньої особи.
Порядок, умови та правові наслідки оголошення громадянина померлим. Наслідки
появи особи, оголошеної померлою.
Опіка та піклування. Органи опіки та піклування, їх повноваження.
Встановлення опіки чи піклування. Повноваження опікуна чи піклувальника. Припинення
опіки та піклування. Опіка над майном.
Ім'я фізичної особи. Місце проживання громадян та його значення. Поняття та
види актів цивільного стану.
Фізична
особа
–
підприємець.
Обмеження
на
зайняття
підприємницькою
діяльністю.
Юридичні особи
Поняття
та
ознаки
юридичної
особи.
Сутність
юридичної
особи.
Правосуб’єктність юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи.
Способи
виникнення
юридичних
осіб:
розпорядчий,
нормативно-явочний,
дозвільний, договірний. Державна реєстрація юридичних осіб та її правове значення.
Органи юридичної особи. Виконавчі органи. Контролюючі органи. Загальні збори
як вищий орган товариств. Установчі документи юридичних осіб. Статут. Установчий
договір. Положення.
Класифікація юридичних осіб залежно від виду права власності, мети сворення,
підстав
фінансування,
кількості
засновників,
організаційно-правової
форми.
Товариства та установи як форми юридичних осіб. Підприємницькі та непідприємницькі
товариства.
Філії та представництва юридичної особи.
Припинення
юридичних
осіб.
Ліквідація
та
реорганізація.
Способи
реорганізації.
Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
у цивільних правовідносинах
Загальна характеристика держави, Автономної Республіки Крим, територіальних
громад як учасників цивільних правовідносин. Зміст цивільної правосуб’єктності
держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад як учасників цивільних
правовідносин.
Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних
громад у цивільних правовідносинах.
Реалізація
правосуб’єктності
держави,
Автономної
Республіки
Крим,
територіальних громад через органи та представників.
Особливості
відповідальності
за
зобов’язаннями
держави,
Автономної
Республіки Крим, територіальних громад.
Об’єкти цивільних прав
Поняття об’єктів цивільних прав. Класифікація
об’єктів залежно від
характеру благ та оборотоздатності.
Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей залежно від: правового
режиму, можливості пересування у просторі, здатності зберігати при поділі цільове
призначення, можливості індивідуалізації, характеру використання споживчих якостей,

господарського значення. Продукція, плоди, доходи. Особливості правового режиму
нерухомої речі.
Цінні папери як об’єкти цивільних прав, їх ознаки. Функції цинніх паперів.
Групи цінних паперів. Папери на пред’явника. Ордерні цінні папери. Іменні цінні
папери. Види цінних паперів.
Дії та результати дій як об’єкти цивільних прав.Результати інтелектуальної,
творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. Особисті немайнові блага як об’єкти
цивільних прав.
Інформація як об’єкт цивільних правовідносин. Відкрита та таємна інформація.
Інформація з обмеженим доступом. Державна, професійна, службова та комерційна
таємниця.
Гроші як об’єкт цивільних правовідносин. Валютні цінності.
Тварини, майно, підприємство як об’єкти цивільних правовідносин.
Правочини
Поняття і ознаки правочинів. Умови дійсності правочинів.
Види правочинів в залежності від: числа сторін, що беруть участь в
правочині,
наявності
або
відсутності
обов’язку
сторін
надавати
зустрічне
матеріальне відшкодування, моменту, з якого правочин вважається укладеним,
наявності вказівки на строк. Умовні правочини.
Форма правочину. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація правочинів.
Місце вчинення правочинів.
Тлумачення правочинів. Суб’єкти тлумачення. Правила тлумачення правочинів.
Види тлумачення.
Недійсні правочини. Нікчемні та оспорювані правочини. Відмова від правочину.
Правочини з порушенням умови щодо обсягу дієздатності їх суб’єктів.
Правочини, що вчиняються малолітніми та неповнолітніми особами за межами їх
дієздатності. Правочини, що вчиняються недієздатними особами та дієздатність, яких
обмежена, за межами їх дієздатності. Правочини, вчинені юридичною особою за межами
її дієздатності.
Правочини з дефектами форми.
Правочини з недоліками у формуванні волі. Правочини, вчинені під впливом
помилки, обману, насильства, тяжких обставин для особи.
Правочини з недоліками щодо змісту та порядку укладення правочину.
Правочини, що порушують публічний порядок. Правочин, укладений внаслідок зловмисної
домовленості представника однієї сторони з іншою стороною. Фіктивні та удавані
правочини. Правочини, які можуть вчинятися з дозволу органів опіки та піклування.
Порядок визнання правочинів недійсними. Правові наслідки визнання правочину
недійсним. Недійсність частини правочину.
Представництво
Поняття та юридична природа представництва. Внутрішні та зовнішні відносини
при представництві.
Підстави
виникнення
та
види
представництва.
Законне
представництво.
Договірне представництво. Комерційне представництво.
Суб’єкти
представницьких
правовідносин.
Повноваження
представника.
Передоручення.
Представництво за довіреністю. Поняття та види довіреностей. Припинення
довіреності.
Правові підстави припинення представництва.
Правові
наслідки
представництва
без
повноважень
(з
перевищенням
повноважень).
Представництво і комісія. Представництво і посередництво. Представництво і
договір на користь третьої особи. Виконання зобов’язань замість боржника третіми
особами. Представництво і порука.
Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків
Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов’язку.
Відмінність між суб’єктивним цивільним правом та правоздатністю.
Способи здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав.
Виконання цивільних обов’язків. Підстави звільнення від виконання цивільних
обов’язків.
Право на захист як суб’єктивне цивільне право
Поняття і зміст суб’єктивного права на захист. Загальні подоження про захист
цивільних прав та інтересів. Класифікація захисту цивільних прав залежно від:
способів, форм, порядку захисту. Законодавство про захист цивільних прав та
інтересів.

Захист прав та інтересів судом. Система судів загальної юрисдикції. Способи
захисту судом цивільних прав та інтересів. Збитки. Моральна шкода.
Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку. Способи
захисту.
Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом. Виконавчий напис нотаріуса.
Самозахист цивільних прв та інтересів. Умови, за яких допускається
самозахист. Форми самозахисту.
Цивільно-правова відповідальність
Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав. Поняття
та значення цивільно-правової відповідальності.
Функції
цивільно-правової
відповідальності.
Її
види:
договірна,
позадоговірна відповідальність. Часткове та солідарні зобов’язання. Субсидіарна
відповідальність.
Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад
цивільного правопорушення. Протиправна поведінка. Поняття і зміст шкоди (збитків) у
цивільному праві. Матеріальна та моральна шкода. Вина як умова цивільно-правової
відповідальності.
Звільнення
від
цивільно-правової
відповідальності.
Випадок
(казус).
Непереборна сила.
Строки здійснення і захисту цивільних прав і виконання цивільних обов’язків
Поняття та значення строків та термінів у цивільному праві.
Класифікація цивільно-правових строків за: підставами встановлення, ступенем
самостійності учасників, розподілом прав та обов’язків. Строки захисту цивільних
прав:
гарантійні,
оперативного
захисту,
претензійні,
позовної
давності,
процесуальні.
Позовна давність. Види позовної давності. Порядок визначення та обчислення
строків позовної давності. Початок перебігу та закінчення строку позовної давності.
Зупинення та перерва позовної давності.
Правові наслідки закінчення позовної давності. Вимоги, на які позовна
давність не поширюється.
Речове право
Поняття і ознаки речового права. Система речових прав.
Поняття та ознаки обмежених речових прав (прав на чужі речі). Види обмежених
речових прав.
Володіння. Добросовісне та недобросовісне володіння. Правові наслідки
припинення володіння.
Сервітути та їх особливості. Особисті та земельні сервітути. Суб’єкти
сервітутних правовідносин. Строк, на який встановлюється сервітут. Підстави
припинення сервітутів.
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
(емфітевзис). Права та обов’язки суб’єктів емфітевзису. Припинення емфітевзису.
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права
та обов’язки суб’єктів суперфіцію. Припинення суперфіцію та його правові наслідки.
Право власності
Поняття власності. Форми власності.
Право власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні та його елементи.
Ознаки права власності як суб’єктивного права. Види права власності.
Зміст права власності. Правомочності власника. Здійснення права власності.
Набуття права власності. Виробництво, специфікація, знахідка, бездоглядна
домашня тварина, загальнодоступні дари природи, скарб, безхазяйна річ. Договір,
спадкування як способи набуття права власності. Момент виникнення права власності.
Припинення права власності за волею власника та без неї.
Право повного господарського відання та право оперативного управління як
засоби реалізації правва власності.
Право приватної власності
Поняття і зміст права приватної власності. Межі здійснення права приватної
власності.
Суб’єкти та об’єкти права приватної власності. Об’єкти, які не мжуть
перебувати у приватній власності.
Виникнення та припинення права приватної власності. Загальні та спеціальні
підстави. Одержання доходів від цінних паперів. Виникнення приватної власності за
давністю володіння (набувальна давність). Приватизація державного майна, державного
житлового фонду, земельних ділянок. Особливості набуття права власності фізичними

особами на окремі види майна.
Здійснення права прриваткої власності.
Право власності юридичних осіб
Інститут права власності юридичної особи в законодавстві України.
Право власності господарських товариств: обєкти, підстави набуття та
припинення. Право власності акціонерних товариств. Право власності господарських
обєднань.
Право власності виробничих та споживчих кооперативів.
Право власності об’єднань громадян (політичних партій, творчих спілок,
професійних спілок) та інших непідприємницьких юридичних осіб (благодійних та
релігійних організацій).
Особливості набуття права власності фізичними особами на окремі види
майна.
Право державної власності. Право комунальної власності
Право державної власності в Україні та правові форми його реалізації.
Право комунальної власності в Україні та механізм його реалізації.
Підстави виникнення права державної та комунальної власності.
Поняття права повного господарського відання та оперативного управління.
Цивільно-правовий статус та правовий режим майна державних та комунальних
підприємств.
Припинення права державної та комунальної власності.
Право спільної власності
Поняття права спільної власності.Її види.
Спільна сумісна власність. «Реальна частка», «ідеальна частка». Підстави
виникнення сумісної власності.
Спільна часткова власність. Підстави виникнення. Права та обов’язки
співвласників. Право привілеєвої купівлі частки у спільній частковій власності.
Підстави припинення права спільної власності.
Особливості деяких різновидів права спільної власності. Право спільної
власності подружжя.
Захист права власності та інших речових прав
Поняття цивільно-правового захисту. Класифікація способів захисту права
власності.
Віндикація. Сторони віндикаційного позову. Предмет та підстава віндикації.
Презумпція добросовісності набуття та законності володіння. Межі віндикації.
Негаторний позов. Його предмет та підстава.
Виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). Позов про визнання
права власності. Захист права спільної власності. Захист права власності осіб,
визнаних безвісно відсутніми, або оголошених помрлими. Захист інтересів власника у
надзвичайних ситуаціях.
Зобов’язально-правові засоби захисту права власності.
Особисті немайнові права фізичних осіб
Поняття особистих немайнових відносин, не пов’язаних з майновими. Підстави
виникнення особистих немайнових відносин. Поняття та ознаки особистих немайнових
прав фізичних осіб. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав
фізичних осіб.
Види особистих немайнових прав за Конституцією України та за ЦК України.
Немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право на
життя як невід'ємне право фізичної особи. Право на охорону здоров'я та на
медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація. Зміст та забезпечення права на
свободу та особисту недоторканість. Випадки обмеження свободи особи. Правове
регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших
анатомічних матеріалів. Правова характеристика інших особистих немайнових прав, що
забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім'ю, на опіку або
піклування, на безпечне для життя та здоров'я довкілля).
Немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Честь,
гідність та ділова репутація як об'єкти правової охорони. Захист права на честь
і гідність. Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової
охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації. Правова охорона
особистих паперів та кореспонденції. Розпорядження особистими паперами.
Обмеження права на таємницю кореспонденції. Інші особисті немайнові права, що
забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на місце проживання, на
недоторканість житла, на вибір роду занять, на свободу пересування, на свободу
об'єднання та на мирні збори).

Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав.
Здійснення та захист особистих немайнових прав.
Загальні положення про право інтелектуальної власності
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Юридична природа
права інтелектуальної власності. Історія розвитку інтелектуальної власності.
Інститут права інтелектуальної власності. Джерела регулювання відносин,
пов’язаних з інтелектуальною власністю. Система права інтелектуальної власності.
Спільне та відмінності в цивільно-правовому решулюванні відносин, пов’язаних
з творчою діяльністю.
Об’єкти права інтелектуальної власності. Первісні та похідні суб'єкти права
інтелектуальної власності.
Зміст права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної
власності.
Авторське право і суміжні права
Поняття
авторського
права.
Джерела
правового
регулювання
авторських
відносин.
Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.
Суб’єкти авторських відносин. Співавторство та його види.
Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі. Способи використання твору.
Випадки правомірного використання твору без згоди автора.
Поняття та джерела регулювання суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних
прав. Види та строк чинності суміжних майнових прав.
Захист авторського права та суміжних прав.
Патентне право (право промислової власності)
Поняття промислової власності та її місце в системі інтелектуальної
власності. Поняття та джерела правового регулювання патентного права.
Винахід: поняття, об’єкти, критерії охороноздатності.
Корисна модель: поняття, об’єкти, критерії охороноздатності.
Поняття і ознаки промислового зразка, його види.
Суб’єкти патентних правовідносин.
Оформлення патентних прав. Експертиза заявки. Патент як форма охорони прав
на винаходи, корисні моделі і промислові зразки: поняття, його види. Межі чинності.
Обов’язки, що накладаються патентом.
Зміст права на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Дії, які не
визнаються порушенням патентних прав. Дострокове припинення чинності патентних прав
та визнання їх недійсними.
Захист прав на промислову власність.
Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і
послуг
Загальна
характеристика
правових
засобів
індивідуалізації
учасників
цивільного обороту, товарів і послуг.
Поняття комерційного найменування. Правова природа та зміст права на
комерційне найменування.
Поняття та значення торговельної марки (знаків для товарів і послуг). Їх
види. Об’єкти та умови надання правової охорони. Суб’єкти права на торговельну
марку. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Правове регулювання реєстрації права на торгову марку. Свідоцтво як форма охорони
прав на торговельну марку. Зміст права на знаки для товарів і послуг. Дії, які не
визнаються порушенням прав на торговельну марку. Захист права на торговельну марку.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення (зазначення
походження товару). Підстави припинення правової охорони найменування місця
походження товару.
Спадкове право
Поняття і значення спадкового права.
Спадкування та його види. Спадкові правовідносини:

суб’єкти,

об’єкти

та

зміст.
Час і місце відкриття спадщини. Оформлення права на спадщину. Охорона
спадкового майна.
Реалізація спадкових прав. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття
спадщини. Строки реалізації спадкових прав. Відуммерлість спадщини.
Спадкування за заповітом. Поняття, форма та порядок складання заповіту.
Умови дійсності заповіту. Види заповітів. Зміст заповіту. Право на обов’язкову
частку в спадщині. Заповідальний відказ. Виконання заповіту. Недійсність заповіту.

Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Спадкування
усиновленими та усиновлювачами. Спадкування за правом представлення. Розмір частки
у спадщині спадкоємців за законом.
Спадковий договір. Умови договору. Припинення договору.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Загальні положення про зобов'язання
Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного права
Система зобов'язального права Основні тенденції розвитку зобов'язального права
Поняття зобов'язання. Зміст зобов'язання. Визначення зобов'язання. Підстави
виникнення зобов'язань, їх класифікація.
Система зобов'язань, її поняття і значення. Класифікація зобов'язань. Види
зобов'язань. Особливості зобов'язань, що виникають при здійсненні підприємницької
діяльності. Грошові зобов'язання.
Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю
третіх осіб. Зміна осіб у зобов'язанні.
Виконання зобов'язань. Принципи виконання зобов'язань. Умови і способи виконання
зобов'язання.
Способи забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка. Поняття і види неустойки.
Співвідношення неустойки і збитків. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції
завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки і види поруки Зміст і виконання
зобов'язання з договору поруки Банківська гарантія. Зміст і види банківської
гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії.
Застава. Види застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідношення. Предмет застави.
Підстави виникнення заставного правовідносини. Зміст заставного правовідношення.
Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у
ломбарді. Притримання. Предмет права притримання. Права й обов'язки кредитора і
боржника
Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення
зобов'язання угодою. Інші підстави припинення зобов'язань.
Цивільно-правовий договір
Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в
умовах ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент)
регулювання взаємин його учасників. Свобода договору. Зміст принципу свободи договору
і його обмежень.
Види договорів у цивільному праві. Майнові й організаційні договори. Змішані
договори. Публічний договір і договір приєднання.
Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору. Тлумачення договору.
Укладення договору. Порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення
договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання
розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладення
договору.
Розірвання і зміна договору. Наслідки зміни і розірвання договору. Розірвання і
зміна договору за згодою сторін. Розірвання і зміна договору внаслідок однобічного
відмовлення від договору. Розірвання і зміна договору за вимогою однієї зі сторін у
судовому порядку. Розірвання і зміна договору в зв'язку з істотною зміною обставин.
Зобов'язання з договору купівлі-продажу
Поняття і значення договору купівлі-продажу. Основні елементи договірного
зобов'язання купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Права та обов'язки
сторін у зобов'язанні купівлі-продажу.
Виконання
договору
купівлі-продажу.
Передача
права
власності
на
товар.
Відповідальність продавця за евікцію. Права покупця і відповідальність продавця за
продаж речі неналежної якості; за порушення умов про кількість, комплектність і
асортимент товару.
Договір роздрібної купівлі-продажу. Права та обов'язки сторін договору роздрібної
купівлі-продажу. Особливості захисту прав громадян-споживачів за договором роздрібної
купівлі-продажу. Види договору роздрібної купівлі-продажу.
Поняття і значення оптової торгівлі. Договір поставки товарів. Поставка як різновид
договору купівлі-продажу. Суб'єкти договору поставки. Структура договірних зв'язків при
поставках. Форма договору поставки. Висновок і виконання договору постачання.
Кількість і асортимент товарів. Якість і комплектність товарів. Місце і терміни
виконання. Прийняття товару покупцем. Зміна і розірвання договору поставки.
Особливості купівлі-продажу на товарних біржах.

Договір енергопостачання. Енергопостачання і його цивільно-правове регулювання.
Зміст договору енергопостачання. Укладення і виконання договору енергопостачання.
Відповідальність сторін договору енергопостачання. Договір про поставку продукції
(товарів) через приєднану мережу.
Договір контрактації. Значення і сфера застосування контрактації. Поняття договору
контрактації. Зміст і виконання договору контрактації.
Договір міни. Особливості зовнішньоторговельного бартеру.
Зобов'язання з договорів дарування і ренти
Договір дарування. Зміст і форма договору дарування. Обіцянка дарування. Обмеження і
заборона дарування. Скасування дарування. Пожертвування.
Договори ренти і довічного утримання. Різновид договору ренти. Обтяження рентою
нерухомого майна Захист інтересів одержувача ренти. Договір постійної ренти. Викуп
постійної ренти. Договір довічної ренти. Договір довічного утримання.
Зобов'язання з договорів оренди, лізингу і позички
Договір оренди, його основні елементи. Предмет договору оренди. Зміст договору
оренди. Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в оренду майна Обов'язки
сторін по утриманню і ремонту орендованого майна. Орендна плата Виконання і припинення
договору оренди. Можливість викупу орендованого майна
Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних коштів.
Договір оренди транспортних засобів. Договір оренди транспортного засобу з
екіпажем. Договір оренди транспортного засобу без екіпажа.
Договір фінансової оренди (лізингу). Види лізингу.
Договір безплатного користування майном (позички).
Зобов'язання з договору підряду
Поняття договору підряду. Розмежування підрядного і трудового договорів. Сторони
договору підряду. Елементи і зміст договору підряду. Виконання договору підряду.
Організація роботи і ризик підрядчика Права замовника під час виконання роботи.
Приймання результату роботи. Оплата результату роботи. Кошторис, Відповідальність
підрядчика за неналежну якість роботи. Зміна і розірвання договору підряду.
Договір побутового підряду. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування
населення. Виконання договору побутового підряду. Відповідальність підрядника за
недоліки виконаної роботи і за прострочення її виконання. Гарантійне й абонементне
обслуговування.
Договір будівельного підряду. Поняття і правові форми здійснення капітального
будівництва. Поняття і зміст договору будівельного підряду. Сторони договору
будівельного підряду. Структура договірних зв'язків. Укладення і оформлення договору
будівельного підряду. Цивільно-правове значення технічної документації на капітальне
будівництво. Контроль замовника за виконанням робіт. Договір замовника з інженерною
організацією. Виконання договору будівельного підряду. Здача і приймання результату
робіт, виконаних за договором. Особливості договору підряду на будівництво об'єктів «під
ключ». Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду.
Зобов'язання з договорів у сфері створення і використання досягнень науки і техніки
Патентно-ліцензійні договори. Договір про використання патенту. Поняття і зміст
договору про використання патенту. Винагорода за використання патенту. Ліцензійні
договори про передачу виключних прав на об'єкти промислової власності, їх поняття і
види.
Зміст
ліцензійного
договору.
Договори
про
передачу
прав
на
засоби
індивідуалізації товарів і їх виробників. Передача виключних прав за договором продажу
(оренди) підприємства
Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау.
Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзинга)
Поняття франчайзинга. Поняття, форма і зміст договору комерційної концесії.
Комерційна субконцесія. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії.
Виконання і припинення договору комерційної концесії.
Зобов'язання з договору оплатного надання послуг
Поняття і види договірних зобов'язань по наданню послуг. Поняття договору
оплатного надання послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет і зміст
договору оплатного надання послуг. Укладення і виконання договору оплатного надання
послуг. Види договору оплатного надання послуг.
Транспортні й експедиційні зобов'язання

Договір перевезення вантажу, його основні елементи. Сторони договору перевезення
вантажу. Правове положення вантажоодержувача. Порядок укладення і форма договору
перевезення вантажу.
Договори перевезення пасажира і багажу. Цивільно-правовий захист громадян споживачів транспортних послуг.
Особливості договору перевезення вантажу на різних видах транспорту. Договір
чартеру. Договір перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.
Відповідальність
за
порушення
транспортних
зобов'язань.
Підстави
і
межі
відповідальності перевізника Відповідальність перевізника за прострочення доставки
вантажу. Загальна і приватна аварія. Відповідальність відправника вантажу і
вантажоодержувача Претензії і позови в транспортних зобов'язаннях.
Поняття і види експедиційних послуг. Експедиційні зобов'язання. Договори
транспортної експедиції, їх відмінність від суміжних цивільно-правових договорів.
Предмет договору транспортної експедиції. Зміст і виконання договору транспортної
експедиції. Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції, її
підстави і межі.
Зобов'язання з договору зберігання
Поняття і предмет договору зберігання. Обов'язку сторін договору зберігання.
Зберігання зі знеособленням. Відповідальність зберігача Професійне і побутове
зберігання.
Договір зберігання на товарному складі. Складські документи і права їх власників.
Зберігання речей із правом їхнього використання.
Окремі види зберігання. Особливості зберігань в ломбардах, у банківських сейфах, у
камерах схову транспортних організацій, у гардеробах і в готелях. Зберігання в порядку
секвестру. Обов'язок зберігання в силу закону.
Зобов'язання з надання посередницьких послуг
Поняття і види та особливості посередницьких послуг. Цивільно-правове оформлення
посередництва.
Договір доручення. Зміст і виконання договору доручення. Фідуціарний характер
відносин доручення. Припинення договору доручення.
Договір комісії. Відмінність договору комісії від договору доручення. Зміст
договору комісії. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність
комісіонера.
Поняття довірчого управління майном. Особливості довірчого управління. Об'єкти
довірчого управління. Особливості правового режиму майна, що знаходиться в довірчому
управлінні.
Зміст і виконання договору довірчого управління. Відповідальність довірчого
керуючого. Припинення договору довірчого управління.
Зобов'язання зі страхування
Поняття і значення страхування. Законодавство про страхування.
Поняття і система зобов'язань по страхуванню. Форми і види зобов'язань по
страхуванню. Майнове й особисте страхування. Добровільне й обов'язкове страхування.
Співстрахування, подвійне страхування і перестрахування.
Підстави виникнення зобов'язань по страхуванню. Договір страхування. Форма
договору страхування. Страховий поліс.
Елементи зобов'язання по страхуванню. Страховий інтерес і форми його прояву в
майновому й в особистому страхуванні. Учасники (суб'єкти) зобов'язання по
страхуванню. Страховики. Об'єднання страховиків, товариства взаємного страхування.
Страхові агенти і страхові брокери. Страхувальник (полісовласник). Вигодонабувач
(беніфіціар) і застрахована особа. Термін у зобов'язанні по страхуванню.
Зміст зобов'язання по страхуванню. Обов'язки страхувальника. Страховий ризик.
Страховий випадок. Обов'язки страховика. Страхова сума. Виконання зобов'язань по
страхуванню. Системи розрахунку страхового відшкодування в майновому страхуванні.
Суброгація. Звільнення страховика від обов'язку надання страхових виплат.
Відповідальність у зобов'язаннях по страхуванню. Припинення і недійсність
зобов'язань по страхуванню.
Зобов'язання з договорів позики, кредиту і фінансування під уступку грошової вимоги
Договір позики. Предмет договору позики. Форма зміст і виконання договору позики.
Відсотки за договором позики. Наслідки порушення позичальником обов'язку по
поверненню суми позики.
Кредитний договір, його поняття і співвідношення з договором позики. Сторони
кредитного договору. Зміст і виконання кредитного договору. Окремі різновиди
кредитного договору.
Договір фінансування під уступку грошової вимоги. Поняття і види факторингу.
Відмінність факторингу від кредитного договору і від цесії. Уступка грошової вимоги
як спосіб забезпечення виконання кредитного зобов'язання. Зміст і предмет договору

фінансування під уступку грошової вимоги. Виконання договору. Переуступка грошової
вимоги.
Зобов'язання з договорів банківського рахунка і банківського вкладу. Розрахункові
зобов'язання
Договір банківського рахунку. Співвідношення договорів банківського рахунку і
банківського вкладу. Укладення і оформлення договору банківського рахунку. Виконання
договору банківського рахунку. Списання коштів з банківського рахунку. Арешт рахунка і
призупинення операцій по рахунку. Правові наслідки порушення договору банківського
рахунку.
Окремі види договорів банківського рахунку. Правовий режим окремих банківських
рахунків (розрахункових, поточних, бюджетних, кореспондентських і ін.).
Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського
вкладу. Види банківських вкладів і їх оформлення (ощадна книжка ощадний сертифікат і
т.д.). Внески на користь третіх осіб. Виконання договору банківського вкладу.
Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.
Обов'язок по збереженню банківської таємниці. Цивільно-правовий захист прав
вкладників і інших клієнтів банку.
Зобов'язання по розрахунках. Поняття і правове регулювання готівкових і
безготівкових розрахунків. Розрахунки готівкою як форма виконання грошових зобов'язань.
Поняття і зміст безготівкових розрахунків. Розрахункові правовідносини. Основні форми
безготівкових розрахунків.
Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття, зміст і виконання платіжного
доручення. Розрахунки за акредитивом. Види акредитива. Виконання акредитива і
відповідальність банку за порушення умов акредитива. Розрахунки по інкасо. Форми
розрахунків по інкасо. Виконання інкасового доручення і відповідальність за його
невиконання. Розрахунки чеками. Чек як цінний папір. Порядок оплати чека і передачі
прав по ньому. Відмовлення від оплати чека і відповідальність за його несплату.
Зобов'язання з договору простого товариства
Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору
простого товариства Учасники договору простого товариства Внески учасників договору.
Правовий режим загального майна товаришів. Ведення загальних справ товариства
Відповідальність товаришів по загальних зобов'язаннях. Припинення договору простого
товариства
Види договорів простого товариства Просте торгове і просте цивільне товариство.
Договір про спільну діяльність по створенню чи реорганізації юридичної особи.
Зобов'язання з установчого договору
Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від договору
простого товариства. Сторони установчого договору. Зміст установчого договору.
Функції
установчого
договору.
Виконання
установчого
договору
і
корпоративне
правовідношення. Установчий договір і статут юридичної особи (корпорації). Зміна і
розірвання установчого договору.
Зобов'язання з односторонніх угод і з дій у чужому інтересі
Поняття і види зобов'язань з односторонніх угод. Зобов'язання з публічної обіцянки
нагороди. Зобов'язання з публічного конкурсу. Зміна умов і відміна публічного
конкурсу.
Поняття й особливості алеаторних (ризикових) угод. Зобов'язання з проведення ігор
і парі. Зобов'язання, що виникають при проведенні лотерей, тоталізаторів і інших
ігор.
Поняття і види дій у чужому інтересі. Умови виникнення зобов'язань з дій у чужому
інтересі. Правові наслідки здійснення дій по запобіганню небезпеки (рятуванню) чужого
майна. Укладення угоди в чужому інтересі без доручення. Безпідставне збагачення
внаслідок дії в чужому інтересі.
Зобов'язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди
Поняття і юридична природа зобов'язань, що виникають унаслідок заподіяння шкоди
(деліктних зобов'язань). Співвідношення понять «деліктне зобов'язання» і «деліктна
відповідальність».
Підстава й умови виникнення деліктних зобов'язань. Принцип генерального делікту.
Зобов'язання, що виникає в зв'язку з попередженням заподіяння шкоди.
Суб'єкти й об'єкт зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди. Боржник і
кредитор у деліктному зобов'язанні. Спільне заподіяння шкоди декількома особами і їх
відповідальність. Регресна вимога при відшкодуванні шкоди. Об'єкт зобов'язання, що
виникає внаслідок заподіяння шкоди.

Зміст зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди. Обов'язок правопорушника
відшкодувати шкоду. Принцип повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і
майнового положення особи, що причинили шкоду.
Поняття моральної шкоди; випадки й її його компенсації.
Окремі види зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди. Відшкодування шкоди,
завданої громадянину, юридичній особі незаконними діями органів публічної влади чи
посадових осіб при виконанні ними своїх обов'язків. Відшкодування шкоди, завданої
джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми і
недієздатними особами.
Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіяні смерті
громадянину.
Відшкодування шкоди, заподіяного споживачу внаслідок недоліків товарів, робіт чи
послуг.
Зобов'язання, що виникають унаслідок безпідставного збагачення
Поняття зобов'язання, що виникає внаслідок безпідставного збагачення (кондикційного
зобов'язання). Умови виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення. Форми і види
безпідставного придбання чи заощадження майна. Одержання набувачем неналежного.
Заощадження майна за рахунок зазіхання на чужі права. Зміст зобов'язання з
безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, не підлягає поверненню.
Субсидіарне застосування зобов'язань з безпідставного збагачення. Співвідношення
кондикційного позову з договірним, віндикаційним і деліктним позовами.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Поняття, джерела, предмет, завдання, система та принципи кримінального права.
Поняття кримінального права. Поняття і види кримінальних правовідносин, їх
структура. Виникнення, зміна і припинення кримінальних правовідносин.
Завдання кримінального права. Метод кримінального права.
Джерела кримінального права.
Предмет кримінального права.
Система кримінального права. Загальна і Особлива частини кримінального
права. Поняття, значення і система Загальної частини кримінального права. Поняття,
значення і система Особливої частини кримінального права. Єдність Загальної і
Особливої частин кримінального права.
Зв'язок кримінального права з іншими галузями права. Відмінність між ними.
Наука кримінального права. ЇЇ предмет і функції. Методи науки кримінального
права. Зв'язок науки кримінального права з іншими суміжними науками. Роль
кримінально-правової науки. Завдання, що стоять перед наукою кримінального права на
сучасному етапі.
Кримінальне право як навчальна дисципліна. Система курсу кримінального права.
Література з курсу.
Принципи
кримінального
права.
Їх
поняття
і
значення.
Законодавче
визначення принципів кримінального права та їх практичне значення. Система
принципів кримінального права та їх характеристика.
Кримінальний закон.
Поняття
і
значення
кримінального
закону.
Співвідношення
понять
«кримінальний закон», «кримінальне законодавство» і «кримінальне право».
Чинне
кримінальне
законодавство
України.
Його
система
і
загальна
характеристика.
Структура кримінального закону. Поняття і структура кримінально-правової
норми. Гіпотеза, диспозиція і санкція. Структура норм Загальної і Особливої частин
кримінального права. Види диспозицій. Види санкцій.
Чинність кримінального закону в часі. Набрання припинення чинності
кримінальним законом. Час вчинення злочину. Зворотня дія кримінального закону в
часі. Поняття закону, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує кримінально-правове становище особи, що
вчинила злочин.
Чинність кримінального закону по колу осіб. Національний та універсальний
принципи чинності кримінального закону. Поняття громадянина України, іноземного
громадянина та особи без громадянства.
Правові наслідки вчинення на території України злочинів особами, які не
підсудні в кримінальних справах судам України.
Правові наслідки засудження особи за межами України.
Видача осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів, та осіб, засуджених
за вчинення злочинів.

Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. Місце
вчинення злочину.
Тлумачення
кримінального
закону.
Види
тлумачень,
їх
характеристика.
Постанови
Пленуму
Верховного
Суду
України
щодо
застосування
кримінального
законодавства. Їх юридична природа і значення.
Поняття та ознаки злочину.
Поняття злочину.
Ознаки злочину та їх характеристика.
Відмінність злочину від інших правопорушень.
Малозначне діяння. Поняття і значення.
Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення.
Кримінальна відповідальність та склад злочину.
Поняття кримінальної відповідальності. ЇЇ відмінність від інших видів
юридичної відповідальності.
Підстава кримінальної відповідальності.
Зміст кримінальної відповідальності.
Форми
кримінальної
відповідальності.
Початок
і
закінчення
кримінальної
відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання.
Поняття і значення складу злочину. Співвідношення понять «злочин» і «склад
злочину». Ознаки складу злочину.
Загальна характеристика елементів складу злочину.
Види складів злочинів.
Кваліфікація злочинів. Поняття і значення.
Об’єкт злочину.
Поняття і значення об’єкта злочину.
Види об’єктів злочину. Критерії їх поділу та значення.
Загальний об’єкт злочину. Поняття і значення.
Родовий об’єкт злочину. Поняття і значення.
Безпосередній об’єкт злочину. Поняття, значення і види.
Предмет злочину. Поняття і значення. Відмінність об’єкта
злочину.

і

предмета

Об’єктивна сторона злочину.
Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину.
Суспільно небезпечне (злочинне) діяння. Форми злочинного діяння.
Поняття і ознаки злочинної дії.
Поняття і ознаки злочинної бездіяльності. Умови відповідальності за злочинну
бездіяльність.
Суспільно небезпечні (злочинні) наслідки. Поняття, значення і види.
Причинний зв'язок між суспільно небезпечними діяннями і наслідками. Поняття
і ознаки. Кримінально-правові теорії причинного звязку.
Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину. Їх
поняття і кримінально-правове значення.
Суб’єкт злочину.
Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Особа злочинця. Поняття і кримінологічне
значення. Співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особа злочинця».
Суб’єкт злочину – фізична особа.
Вік як одна з ознак суб’єкта злочину.
Осудність як одна з ознак суб’єкта злочину.
Поняття та критерії неосудності.
Обмежена осудність та її критерії.
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння.
Види суб’єкта злочину. Поняття і ознаки спеціального суб’єкта злочину.
Суб’єктивна сторона злочину.
Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину.
Поняття і форми вини. Критерії їх виділення.
Умисел і його види.
Необережністьі її види.
Подвійна (змішана) форма вини.
Мотив і мета злочину. Їх кримінально-правове значення.
Помилка та її види. Відмінність помилки від відхилення дії.
Невинне заподіяння шкоди (казус, випадок).
Стадії вчинення злочину.

Поняття і види стадій вчинення злочину.
Готування до злочину. Поняття і ознаки. Відмінність готування від виявлення
наміру вчинити злочин. Кримінальна відповідальність за готування до злочину.
Кваліфікація готування до злочину.
Замах на злочин. Поняття і види. Відмінність готування і замаху на злочин.
Кваліфікація замаху на злочин.
Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття, ознаки і
значення.
Дійове каяття. Поняття, ознаки і значення. Відмінність дійового каяття і
добровільної відмови.
Співучасть у злочині.
Поняття і ознаки співучасті у злочині. ЇЇ кримінально-правове значення.
Види співучасників злочину. Критерії і значення їх виділення.
Поняття і ознаки виконавця злочину. Посереднє виконання злочину.
Поняття і ознаки організатора злочину.
Поняття і ознаки підбурювача злочину. Провокація злочину.
Поняття і ознаки пособника злочину. Фізичне і інтелектуальне пособництво.
Форми співучасті у злочині. Їх поняття, ознаки, критерії виділення і значення.
Кримінальна
відповідальність
співучасників
злочину.
Кваліфікація
діянь
співучасників злочину.
Відповідальність співучасників при незакінченому злочині і при невдалій
співучасті.
Ексцес виконавця. Поняття, види і значення для кваліфікації.
Добровільна відмова співучасників.
Причетність
до
злочину.
Поняття
і
види.
Відмінність
причетності
від
співучасті.
Множинність злочинів.
Поняття, ознаки і види множинності злочинів. Відмінність множинності
злочинів від конкуренції кримінально-правових норм.
Поняття і види одиничного злочину.
Повторність злочинів. Поняття, ознаки і види. Відмінність повторності від
подовжуваного злочину.
Сукупність злочинів. Поняття, ознаки і види.
Рецидив злочинів. Поняття, ознаки і види.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння.
Необхідна оборона. Поняття, ознаки і значення. Умови правомірності.
Уявна
оборона. Перевищення меж необхідної оборони.
Затримання особи, що вчинила злочин. Поняття, ознаки і умови правомірності.
Перевищення меж затримання злочинця.
Крайня необхідність. Поняття, ознаки і умови правомірності. Перевищення меж
крайньої необхідності. Відмінність крайньої необхідності і необхідної оборони.
Фізичний або психічний примус. Поняття, ознаки і умови правомірності.
Виконання наказу або розпорядження. Поняття, ознаки і умови правомірності.
Діяння, пов’язане з ризиком. Поняття, ознаки і умови правомірності.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації. Ознаки і умови
правомірності.
Звільнення від кримінальної відповідальності.
Поняття, значення та види звільнення від кримінальної відповідальності.
Правові наслідки та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи
на поруки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу
строків давності. Правові підстави незастосування строків давності.
Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону про
амністію чи акта помилування.
Покарання.

Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного
примусу і заходів громадського впливу.
Мета покарання. Поняття та її характеристика.
Система покарань. Поняття, ознаки і значення. Види покарань. Основні,
додаткові покарання і такі, що можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові.
Штраф. Поняття і розміри штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням.
Позбавлення
військового,
спеціального
звання,
рангу,
чину
або
кваліфікаційного класу. Підстави і порядок застосування.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Підстави і умови призначення.
Громадські роботи. Поняття, строки та умови призначення.
Виправні роботи. Поняття, строки та умови призначення.
Службові обмеження для військовослужбовців. Поняття, строки та порядок
виконання .
Конфіскація майна. Поняття та види. Майно, що не підлягає конфіскації.
Відмінність конфіскації як покарання від спеціальної конфіскації.
Арешт. Поняття, строки та порядок виконання.
Обмеження волі. Поняття, строки та порядок виконання.
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Підстави і умови
застосування.
Позбавлення волі на певний строк. Поняття і строки. Поняття і строки.
Довічне позбавлення волі. Порядок та умови застосування.
Призначення покарання.
Загальні засади призначення покарання. Їх поняття і зміст.
Обставини, що пом’якшують відповідальність за вчинений злочин. Обставини, що
обтяжують відповідальність за вчинений злочин.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у
співучасті.
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.
Звільнення від покарання та його відбування.
Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Порядок та умови
застосування. Іспитовий строк.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до 7 років. Порядок та умови застосування. Іспитовий строк.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності
виконання обвинувального вироку суду. Строки давності та їх обчислення. Переривання
і зупинення перебігу строків давності. Особи, до яких давність виконання вироку не
застосовується.
Умовно-дострокове звільнення від покарання. Правові підстави, порядок та
строки застосування.
Заміна
невідбутої
частини
більш
м’яким
покаранням.
Умови
і
порядок
застосування.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей
віком до 3 років. Порядок та умови застосування.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку з хворобою засудженого.
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про
помилування.
Судимість. Примусові заходи медичного характеру. Примусове лікування.
Поняття та правові наслідки судимості.
Погашення і зняття судимості. Строки погашення судимості.
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких
застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру. Порядок їх застосування.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного
характеру.
Примусове лікування. Особи до яких застосовується примусове лікування.
Відмінність примусового лікування від примусових заходів медичного характеру.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
Підстави
застосування
до
юридичних
осіб
заходів
кримінально-правового
характеру.
Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру.

Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового характеру.
Види заходів кримінально-правового характеру. Штраф. Конфіскація майна.
Ліквідація.
Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
за сукупністю злочинів.
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням
примусових заходів виховного характеру.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх.
Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням.
Звільнення
неповнолітніх
від
відбування
покарання
із
застосуванням
примусових
заходів
виховного
характеру.
Види
примусових
заходів
виховного
характеру.
Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування
покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх. Погашення
та зняття судимості неповнолітніх.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права України.
Кваліфікація злочинів.
Поняття Особливої частини кримінального права України. Значення Особливої
частини кримінального права України. Єдність Загальної і Особливої частин
кримінального права України.
Система Особливої частини кримінального права України, її поняття та
особливості. Критерії систематизації Особливої частини кримінального права України.
Завдання Особливої частини кримінального права України.
Поняття кваліфікації злочинів. Наукові засади кваліфікації злочинів. Формула
кваліфікації злочинів.
Значення кримінального права в посилення боротьби із злочинністю.
Злочини проти основ національної безпеки України.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ
національної безпеки України.
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або
на захоплення державної влади. Кримінально-правова характеристика даного складу
злочину та його видів.
Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Кримінальноправова характеристика даного складу злочину та його видів.
Фінансування
дій,
вчинених
з
метою
насильницьої
зміни
чи
повалення
конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або
державного кордону України.
Державна зрада. Поняття та кримінально-правова характеристика даного складу
злочину. Характеристика форм державної зради. Спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності особи, що вчинила державну зраду.
Посягання на життя державного чи громадського діяча. Кримінально-правова
характеристика даного складу злочину.
Диверсія.
Поняття
та
кримінально-правова
характеристика
даного
складу
злочину. Характеристика форм диверсії.
Шпигунство. Поняття та кримінально-правова характеристика даного складу
злочину. Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності особи, що
вчинила шпигунство. Відмінність між шпигунством, передбаченим в ч.1 ст.111 КК і ч.1
ст.114 КК.
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових
формувань.
Злочини проти життя та здоровя особи.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти життя та
здоровя особи.
Злочини проти життя. Їх загальна характеристика та види.
Умисне вбивство. Кримінально-правова характеристика даного складу злочину.
Кваліфіковані та привілейовані склади умисного вбивства.
Вбивство через необережність. Кримінально-правова характеристика даного
складу злочину.

Доведення до самогубства. Кримінально-правова характеристика даного складу
злочину.
Погроза

вбивством.

Кримінально-правова

характеристика

даного

складу

злочину.
Злочини проти здоровя особи. Їх загальна характеристика та види.
Види
тілесних
ушкоджень.
Їх
кримінально-правова
характеристика.
Кваліфіковані та привілейовані склади умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Побої і мордування. Кримінально-правова характеристика даного складу
злочину.
Катування. Кримінально-правова характеристика даного складу злочину.
Зараження венеричною хворобою. Склад і види злочину.
Злочини, що ставлять в небезпеку життя та здоровя особи. Їх загальна
характеристика та види.
Незаконне проведення аборту. Склад і види злочину.
Залишення в небезпеці. Склад злочину і види.
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Склад і
види злочину.
Незаконна лікувальна діяльність. Поняття і склад злочину.
Насильницьке донорство. Поняття, склад і види злочину.
Незаконне розголошення лікарської таємниці. Склад злочину.
Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти волі,
честі та гідності особи.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Склад злочину і види.
Захоплення заручників. Склад злочину і види.
Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Склад злочину і види.
Підміна дитини. Склад злочину.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Склад і види злочину.
Експлуатація дітей. Склад злочину і види.
Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи
та статевої недоторканості особи.
Згвалтування. Поняття, склад і види злочину.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Склад і
види злочину.
Примушування до вступу в статевий зв'язок. Склад злочину і види.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Склад і види
злочину.
Розбещення неповнолітніх. Склад злочину і види.
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Перешкоджання
здійсненню
виборчого
права
або
права
брати
участь
у
референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності
офіційного спостерігача. Склад злочину і види.
Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація
підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру
виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців. Склад злочину і
види.
Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз. Склад
злочину і види.
Порушення таємниці голосування. Склад злочину і види.
Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії
(блоку). Склад злочину і види.
Порушення законодавства про референдум. Склад злочину і види.
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Склад
злочину і види.
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Склад злочину
і види.
Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Склад злочину і
види.
Грубе порушення законодавства про працю. Склад злочину і види.

Грубе порушення угоди про працю. Склад злочину і види.
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом
виплат. Склад злочину і види.
Порушення недоторканості житла. Склад злочину і види.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Склад злочину і види.
Зловживання опікунськими правами. Склад злочину.
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої
встановлена опіка чи піклування.
Порушення авторських і суміжних прав. Склад злочину і види.
Порушення недоторканості приватного життя. Склад злочину.
Порушення права на отримання освіти. Склад злочину і види.
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Склад злочину.
Злочини проти власності.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти власності.
Крадіжка. Поняття, склад злочину та види.
Грабіж. Поняття, склад злочину та види. Відмінність крадіжки та грабежу.
Розбій. Поняття, склад злочину та види. Відмінність розбою і насильницького
грабежу.
Викрадення
електричної
або
теплової
енергії
шляхои
її
самовільного
використання. Склад злочину та види.
Вимагання. Поняття, склад злочину та види.
Шахрайство. Поняття, склад злочину та види.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем. Склад злочину та види.
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Склад
злочину та види. Відмінність від шахрайства.
Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї. Склад злочину.
Умисне знищення або пошкодження майна. Склад злочину та види.
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики. Склад злочину та види.
Погроза знищення майна Склад злочину.
Необережне знищення або пошкодження майна.Склад злочину.
Порушення обов’язків щодо охорони майна. Склад злочину.
Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Склад
злочину.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Склад злочину.
Злочини у сфері господарської діяльності.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері
господарської діяльності.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених
грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, марок акцизного
збору чи голографічних захисних елементів. Склад злочину та види.
Контрабанда. Поняття, склад злочину та види.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Склад злочину
та види. Склад злочину та види.
Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад злочину та види.
Фіктивне підприємництво. Поняття, склад злочину та види.
Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад злочину та види.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Поняття, склад
злочину та види.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Поняття, склад злочину
та види.
Доведення до банкрутства. Поняття, склад злочину та види.
Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад злочину та види.
Розголошення комерційної або банківської таємниці. Поняття, склад злочину та
види.
Незаконна приватизація державного, комунального майна. Поняття, склад злочину
та види.
Злочини проти довкілля.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти довкілля.
Порушення правил екологічної безпеки. Склад злочину.
Забруднення або псування земель. Склад злочину та види.
Порушення правил охорони або використання надр. Склад злочину та види.
Забруднення атмосферного повітря. Склад злочину та види.

Забруднення моря. Склад злочину та види.
Незаконна порубка лісу. Склад злочину.
Незаконне полювання. Склад злочину та види.
Порушення ветеринарних правил. Склад злочину.
Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та
об’єктів природо-заповідного фонду. Склад злочину та види.
Злочини проти громадської безпеки.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти
громадської безпеки.
Створення злочинної організації. Склад злочину. Спеціальний вид звільнення
від кримінальної відповідальності.
Бандитизм. Поняття та склад злочину.
Терористичний акт. Поняття, склад злочину та види.
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи
пошкодження об’єктів власності. Склад злочину та види.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Склад
злочину та види. Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності.
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем. Склад злочину та види.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Склад
злочину
та
види.
Спеціальний
вид
звільнення
від
кримінальної
відповідальності.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Склад злочину.
Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали. Склад
злочину та види.
Порушення
правил
поводження
з
вибуховими,
легкозаймистими
та
їдкими
речовинами або радіоактивними матеріалами. Склад злочину та види.
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини. Склад
злочину та види.
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих
речовин. Склад злочину та види.
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Склад злочину
та види.
Злочини проти безпеки виробництва.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти безпеки
виробництва.
Порушення вимог законодавства про охорону праці. Склад злочину та види.
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Склад злочину та види.
Порушення
правил
безпеки
на
вибухонебезпечних
підприємствах
або
у
вибухонебезпечних цехах. Склад злочину та види.
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Склад злочину та види.
Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції
або безпечної експлуатації будівельі споруд. Склад злочину і види.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти безпеки
руху та експлуатації транспорту.
Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи
повітряного транспорту. Склад злочину та види.
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Склад злочину та види.
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи
річкового судна. Склад злочину та види.
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Склад злочину та види.
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Склад злочину.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами. Склад злочину та види.
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше
порушення їх екплуатації. Склад злочину.
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього
руху. Склад злочину.
Незаконне
заволодіння
транспортним
засобом.
Склад
злочину
та
види.
Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності.
Порушення чинних на транспорті правил. Склад злочину.
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів.
Склад злочину та види.

Злочини проти громадського порядку та моральності.
Поняття,
кримінально-правова
характеристика
та
види
злочинів
проти
громадського порядку та моральності.
Групове порушення громадського порядку. Склад злочину.
Масові заворушення. Склад злочину та види.
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Склад злочину.
Хуліганство. Поняття, склад злочину та види.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Склад
злочину.
Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів
Національного архівного фонду. Склад злочину та види.
Жорстоке поводження з тваринами. Склад злочину та види.
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та
дискримінацію . Склад злочину та види.
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Склад
злочину та види.
Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Склад злочину та види.
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Поняття, склад
злочину та види.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Склад злочину.
Злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших
злочинів проти здоров’я населення.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів. Склад злочину та види.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Склад
злочину
та
види.
Спеціальний
вид
звільнення
від
кримінальної
відповідальності.
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем. Склад злочину та види.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети
збуту. Склад злочину та види. Спеціальний вид звільнення від кримінальної
відповідальності.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів. Склад злочину та види.
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів. Склад злочину та види.
Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або
психотропних речовин. Склад злочину та види.
Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів.
Склад злочину.
Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням
та масовим отруєнням. Склад злочину.
Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними
агентами чи токсинами. Склад злочину та види.
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері охорони
державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації.
Розголошення державної таємниці. Склад злочину та види.
Втрата документів, що містять державну таємницю. Склад злочину та види.
Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану
у процесі оперативно-розшукової, контр розвідувальної діяльності, у сфері оборони
країни. Склад злочину та види.
Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Склад злочину та
види.
Порушення порядку вꞌїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з
неї. Склад злочину та види.

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю. Склад злочину та види.
Порушення правил міжнародних польотів. Склад злочину.
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу. Склад злочину.
Ухилення від призову за мобілізацією. Склад злочину.
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Склад злочину.
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Наруга над державними символами. Склад злочину.
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів
і демонстрацій. Склад злочину.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Склад злочину.
Опір
представникові
влади,
працівникові
правоохоронного
органу,
член
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Склад злочину та види.
Втручання
в
діяльність
працівника
правоохоронного
органу,
працівника
державної виконавчої служби. Склад злочину та види.
Втручання у діяльність державного діяча. Склад злочину та види.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Склад злочину
та види.
Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.
Склад злочину та види.
Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої
ради. Склад злочину та види.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Склад
злочину.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Склад
злочину та види.
Самоправство. Поняття та склад злочину.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання
підроблених документів, печаток, штампів. Склад злочину та види.
Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів
отримання інформації. Склад злочину та види.
Умисне пошкодження ліній зв’язку. Склад злочину.
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку.
Несанкціоноване
втручання
в
роботу
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.
Склад злочину та види.
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних
чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Склад злочину та види.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка
зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Склад злочину та
види.
Несанкціоновані
дії
з
інформацією,
яка
оброблюється
в
електроннообчислювальних
машинах
(комп’ютерах),
автоматизованих
системах,
комп’ютерних
мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право
доступу до неї. Склад злочину та види.
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи
правил захисту інформації, яка в них обробляється. Склад злочину.
Перешкоджання
роботі
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового
розповсюдження повідомлень електрозв’язку. Склад злочину та види.
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у
службової діяльності.

сфері

Зловживання владою або службовим становищем. Склад злочину та види.
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми. Склад злочину та види.
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу. Поняття, склад злочину та види.
Службове підроблення. Поняття, склад злочину та види.
Службова недбалість. Поняття, склад злочину та види.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою. Склад злочину та види.
Незаконне збагачення. Склад злочину та види.
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми. Склад злочину та види.
Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Склад злочину та види.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Склад
злочину та види.
Зловживання впливом. Склад злочину та види.
Провокація підкупу. Склад злочину та види.
Злочини проти правосуддя.
Поняття,
кримінально-правова
характеристика
та
види
злочинів
проти
правосуддя.
Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою. Склад
злочину та види.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Склад
злочину та види.
Примушування давати показання. Склад злочину та види.
Порушення права на захист. Склад злочину та види.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови. Склад злочину та види.
Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Склад
злочину та види.
Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи
присяжного. Склад злочину та види.
Невиконання судового рішення. Склад злочину та види.
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Склад злочину та види.
Завідомо неправдиве показання. Склад злочину та види.
Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення
волі. Склад злочину та види.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Склад злочину та види.
Приховування злочину. Склад злочину.
Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової допомоги. Склад злочину.
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові
злочини).
Поняття військового злочину. Кримінально-правова характеристика та види
військових злочинів.
Непокора. Поняття, склад злочину та види.
Невиконання наказу. Склад злочину та види.
Погроза або насильство щодо начальника. Склад злочину та види.
Порушення
статутних
правил
взаємовідносин
між
військовослужбовцями
за
відсутності відносин підлеглості. Склад злочину та види.
Самовільне залишення військової частини або місця служби. Склад злочину та
види.
Дезертирство. Поняття, склад злочину та види.
Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Склад
злочину та види.
Викрадення,
привласнення,
вимагання
військовослужбовцем
зброї,
бойових
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та
спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем. Склад злочину та види.
Знищення або пошкодження військового майна. Склад злочину та види.
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами що
становлять підвищену небезпеку для оточення. Склад злочину та види.
Порушення статутних правил внутрішньої служби. Склад злочину та види.
Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем.
Склад злочину та види.
Недбале ставлення до військової служби. Склад злочину та види.
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Склад злочину.

Добровільна здача в полон. Склад злочину.
Мародерство. Поняття та склад злочину.
Погане поводження з військовополоненими. Склад злочину.
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Пропаганда війни. Склад злочину.
Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Склад
злочину.
Порушення законів та звичаїв війни. Склад злочину та види.
Застосування зброї масового знищення. Склад злочину та види.
Екоцид. Поняття і склад злочину.
Геноцид. Поняття, склад злочину та види.
Посягання на життя представника іноземної держави. Склад злочину.
Піратство. Поняття, склад злочину та види.
Найманство. Склад злочину.

Підготували
Малиновська І.В.
Савчин Н.В.
Наконечна І.М.

викладачі

коледжу

