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Галузь знань:: 08. Право 

Спеціалізація (081/1407) :: Правознавство (ЗНО) 
Дисципліна: Адміністративне право України 
Розділ  1. Адміністративне право як галузь національного права 
§  1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з 
іншими галузями права 
§  2. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства 
§  3. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна 
дисципліна 
§  4. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини 
Розділ  2. Суб’єкти адміністративного права 
§  1. Адміністративно-правовий статус громадян України та інших фізичних осіб 
§  2. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин 
§  3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України 
§  4. Звернення громадян 
§  5. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації 
Розділ  3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування 
§  1. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. 
Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби 
§  2. Правове регулювання статусу державного службовця. Правові питання проходження 
державної служби 
§  3. Правові питання проходження державної служби 
Розділ  4. Державне управління 
§  1. Державне управління: поняття, ознаки, принципи. Співвідношення державного управління, 
виконавчої влади й адміністративного права 
§  2. Адміністративно-правові режими 
§  3. Поняття, види та зміст правових актів державного управління 
Розділ  5. Адміністративний примус 
§  1. Поняття та ознаки адміністративного примусу 
Розділ  6. Адміністративна відповідальність. Провадження в справах про адміністративні 
правопорушення 
§  1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів 
юридичної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та 
характеристика 
§  2. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення 
§  3. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання 
Розділ  7. Адміністративно-правове регулювання у галузі економіки 
§  1. Загальна характеристика та зміст державного регулювання у сфері економіки 
§  2. Приватизація 
Розділ  8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері 
§  1. Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення обороноздатності країни, 
національної безпеки та охорони державного кордону 
§  2. Державне управління внутрішніми справами. Адміністративно-правове регулювання в 
сфері юстиції 
Розділ  9. Адміністративно правове регулювання у соціально-культурній сфері 
§  1. Загальні засади адміністративно-правового регулювання у галузі соціально-культурної 
сфери 
§  2. Адміністративно-правове регулювання охороною здоров’я населення 

Література 



1. Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін.; 
За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с. 
2. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: навч. посіб. /А.М. Школик. – Львів: ЗУКЦ, 
2007. – 308 с. 
3. Адміністративне право. Загальна частина: (у схемах, таблицях та коментарях): навч. посіб. 
/ Романів Н. І., Костовська К. М., Назар Ю. С. – Львів, ЛьвДУВС, 2012. – 128 с. 
4. Адміністративне право України: Загальна частина. Академічний курс: підручник / За заг. ред. 
О. М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2012. – 583 с. 
5. Адміністративне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, 
М.В. Ковалів Р.В. Кісіль. - 2-е вид. - К. : Алерта:КНТ; ЦУЛ, 2009. – 536 с. 
Дисципліна: Конституційне право України 
Розділ  1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна. Система 
конституційного права України 
§  1. Поняття конституційного права України 
§  2. Предмет і метод конституційного права України 
§  3. Основні принципи та система конституційного права України 
§  4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна 
§  5. Система конституційного права та її складові елементи 
Розділ  2. Конституційно-правові норми 
§  1. Поняття конституційно-правових норм 
§  2. Особливості та види конституційно-правових норм 
§  3. Структура конституційно-правових норм 
Розділ  3. Поняття і види джерел конституційного права України 
§  1. Поняття джерел конституційного права України 
§  2. Види джерел конституційного права України 
§  3. Конституція як Основний Закон суспільства та держави 
Розділ  4. Конституційно-правові відносини 
§  1. Поняття та склад конституційно-правових відносин 
§  2. Суб’єкти конституційно-правових відносин 
§  3. Об’єкти конституційно-правових відносин 
Розділ  5. Конституційно-правова відповідальність 
§  1. Поняття конституційно-правової відповідальності 
§  2. Види конституційно-правової відповідальності 
Розділ  6. Основи конституційного ладу України 
§  1. Загальна характеристика конституційного ладу України 
§  2. Конституційні основи суспільного та державного ладу України 
Розділ  7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 
§  1. Громадянство України і статус іноземців в Україні 
§  2. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина в Україні 
§  3. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні 
§  4. Обов’язки людини і громадянина в Україні 
Розділ  8. Форми безпосередньої демократії в Україні 
§  1. Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні 
§  2. Вибори в Україні 
§  3. Референдуми в Україні 
Розділ  9. Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні 
§  1. Поняття, склад і структура Верховної Ради України 
§  2. Функції та повноваження Верховної Ради України 
§  3. Законодавчий процес в Україні 
Розділ 10. Президент України 
§  1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента 



§  2. Порядок виборів Президента України 
§  3. Функції та повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення 
повноважень Президента України 
Розділ 11. Органи виконавчої влади України 
§  1. Поняття органів виконавчої влади та їх система 
§  2. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади України 
§  3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
§  4. Місцеві органи виконавчої влади 
Розділ 12. Прокуратура України 
§  1. Поняття прокуратури України 
§  2. Функції та повноваження прокуратури України 
§  3. Акти органів прокуратури 
Розділ 13. Правосуддя 
§  1. Конституційні засади судочинства в Україні 
§  2. Поняття Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного Суду 
України. Функції та повноваження Конституційного Суду України 
§  3. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види. Функції та повноваження судів загальної 
юрисдикції 
Розділ 14. Територіальний устрій України 
§  1. Поняття територіального устрою України 
§  2. Система адміністративно-територіального устрою України 
§  3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України 
Розділ 15. Місцеве самоврядування в Україні 
§  1. Поняття місцевого самоврядування 
§  2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні 
§  3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні 
§  4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні 

Література 
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3. Адміністративна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Н.П. 
Тиндик та ін. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 295 с. 
4. Адміністративна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. 
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Дисципліна: Цивільне право України 
Розділ  1. Загальні положення цивільного права 
§  1. Предмет та метод цивільного права 
§  2. Цивільне законодавство 
§  3. Цивільні правовідносини 
Розділ  2. Фізичні особи 
§  1. Цивільна правоздатність фізичної особи 
§  2. Місце проживання фізичної особи 
§  3. Цивільна дієздатність фізичної особи 
§  4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою 
§  5. Опіка та піклування 
Розділ  3. Юридичні особи 
§  1. Поняття, види та організаційно-правові форми юридичної особи 
§  2. Створення та державна реєстрація юридичних осіб 
§  3. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб 
§  4. Філії та представництва юридичних осіб 



§  5. Припинення юридичної особи 
§  6. Господарські товариства 
Розділ  4. Об’єкти цивільних прав 
§  1. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав, їх класифікація 
§  2. Майно як об’єкт цивільного права. Підприємтсво як майновий комплекс 
§  3. Цінні папери як об’єкти цивільних прав 
Розділ  5. Правочини 
§  1. Поняття, ознаки та види правочинів. Умови дійсності правочину 
§  2. Форми правочину 
§  3. Недійсність правочинів 
Розділ  6. Представництво. Довіреність. Строки. Позовна давність 
§  1. Представництво 
§  2. Довіреність 
§  3. Строки. Позовна давність 
Розділ  7. Право власності 
§  1. Загальні положення про право власності 
§  2. Право спільної власності 
§  3. Право власності на земельну ділянку 
Розділ  8. Речові права на чуже майно 
§  1. Право володіння чужим майном 
§  2. Право користування чужим майном 
§  3. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
§  4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
Розділ  9. Право інтелектуальної власності 
§  1. Загальні положення про право інтелектуальної власності 
§  2. Авторське право 
§  3. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг 
Розділ 10. Зобов’язальне право 
§  1. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні 
§  2. Виконання зобов’язань 
§  3. Забезпечення виконання зобов’язань 
§  4. Припинення зобов’язання 
Розділ 11. Загальні положення про договір 
§  1. Поняття та умови договору. Класифікація договорів у цивільному праві 
§  2. Порядок укладення договорів 
§  3. Зміна та розірвання договору 
Розділ 12. Договори про передачу майна у власність 
§  1. Загальні положення про купівлю-продаж 
§  2. Окремі види купівлі-продажу 
§  3. Договір дарування 
§  4. Договір ренти 
§  5. Договір довічного утримання (догляду) 
Розділ 13. Договори про передачу майна у користування 
§  1. Загальні положення про найм (оренду) 
§  2. Окремі види найму (оренди) 
§  3. Лізинг 
§  4. Найм (оренда) житла 
§  5. Договір позички 
Розділ 14. Договори про виконання робіт 
§  1. Загальні положення про підряд 



§  2. Договір побутового підряду 
§  3. Договір будівельного підряду 
Розділ 15. Договори про надання послуг 
§  1. Загальні положення про послуги 
§  2. Перевезення 
§  3. Транспортне експедирування 
§  4. Зберігання 
§  5. Доручення 
§  6. Комісія 
§  7. Управління майном 
Розділ 16. Договори про надання фінансових послуг 
§  1. Страхування 
§  2. Позика 
§  3. Кредит 
§  4. Банківський вклад 
§  5. Банківський рахунок 
§  6. Факторинг 
§  7. Розрахунки 
Розділ 17. Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності 
§  1. Ліцензійний договір 
§  2. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 
§  3. Комерційна концесія 
Розділ 18. Спільна діяльність 
§  1. Загальні положення про спільну діяльність 
§  2. Просте товариство 
Розділ 19. Недоговірні зобов’язання 
§  1. Публічна обіцянка винагороди 
§  2. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи 
§  3. Відшкодування шкоди 
§  4. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
Розділ 20. Спадкове право 
§  1. Загальні положення про спадкування 
§  2. Спадкування за заповітом 
§  3. Спадкування за законом 

Література 
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5. Цивільне право України : за ред. Яновицької Г.Б., Кучера В.О. – Львів, 2011. 
 
Дисципліна: Кримінальне право України (Загальна частина) 
Розділ  1. Вступ до кримінального права. Закон України про кримінальну відповідальність 
§  1. Поняття, структура та види кримінально-правових норм 
§  2. Поняття та структура закону України про кримінальну відповідальність 
§  3. Чинність закону України про кримінальну відповідальність у часі 
§  4. Чинність закону України про кримінальну відповідальність у просторі. Екстрадиція 
Розділ  2. Вчення про злочин та його склад 
§  1. Поняття та види злочинів 
§  2. Поняття, елементи та ознаки складу злочину 
§  3. Види складів злочинів 



Розділ  3. Об'єктивні ознаки складу злочину 
§  1. Об'єкт злочину. Предмет злочину та потерпілий від злочину 
§  2. Об'єктивна сторона складу злочину 
§  3. Суспільно небезпечне діяння 
§  4. Суспільно небезпечні наслідки 
§  5. Причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням та наслідками 
§  6. Час, місце, обстановка, знаряддя, засоби, спосіб вчинення злочину 
Розділ  4. Суб'єктивні ознаки складу злочину 
§  1. Суб'єкт злочину 
§  2. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 
§  3. Осудність та неосудність. Обмежена осудність 
§  4. Вчинення злочину у стані сп'яніння 
§  5. Суб'єктивна сторона складу злочину 
§  6. Змішана (подвійна, складна) форма вини 
§  7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину 
§  8. Помилка та її кримінально-правове значення 
Розділ  5. Стадії вчинення умисного злочину 
§  1. Поняття та види стадій вчинення умисного злочину 
§  2. Закінчений злочин 
§  3. Готування до злочину 
§  4. Замах на злочин 
§  5. Добровільна відмова від вчинення злочину 
Розділ  6. Співучасть у злочині 
§  1. Поняття співучасті у злочині 
§  2. Види співучасників злочину 
§  3. Форми співучасті у злочині 
§  4. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину 
Розділ  7. Множинність злочинів 
§  1. Поняття множинності злочинів 
§  2. Одиничний злочин 
§  3. Сукупність злочинів 
§  4. Повторність злочинів 
§  5. Рецидив злочинів 
Розділ  8. Обставини, що виключають злочинність діяння 
§  1. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння 
§  2. Характеристика обставин, що виключають злочинність діяння 
Розділ  9. Звільнення від кримінальної відповідальності 
§  1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності 
§  2. Характеристика окремих видів звільнення від кримінальної відповідальності 
Розділ 10. Вчення про покарання та його призначення 
§  1. Поняття покарання 
§  2. Система покарань 
§  3. Основні та додаткові покарання 
§  4. Загальні засади призначення покарання 
§  5. Спеціальні засади призначення покарання 
§  6. Судимість 
Розділ 11. Звільнення від покарання та його відбування 
§  1. Поняття звільнення від покарання та його відбування 
§  2. Характеристика видів звільнення від покарання та його відбування 
Розділ 12. Інші заходи кримінально-правового характеру 



§  1. Примусові заходи медичного характеру 
§  2. Примусове лікування 
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Дисципліна: Кримінальний процес 
Розділ  1. Поняття, завдання, значення і джерела кримінального процесу 
§  1. Поняття, завдання, значення кримінального процесу 
§  2. Поняття, джерела кримінального процесуального права 
§  3. Чинність кримінального процесуального закону 
§  4. Поняття, структура, види кримінальних процесуальних норм 
§  5. Зміст та завдання стадій кримінального процесу 
Розділ  2. Засади кримінального провадження 
§  1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження 
§  2. Конституційні засади кримінального провадження 
§  3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика 
Розділ  3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження 
§  1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу 
§  2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності 
§  3. Сторона обвинувачення 
§  4. Сторона захисту 
§  5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус 
§  6. Інші учасники кримінального провадження 
§  7. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві 
Розділ  4. Докази і доказування у кримінальному провадженні 
§  1. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація 
§  2. Процесуальні джерела доказів та їх види 
§  3. Предмет і суб’єкти доказування 
§  4. Процес доказування у кримінальному судочинстві 
Розділ  5. Заходи забезпечення та запобіжні заходи кримінального провадження 
§  1. Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження, вимоги до їх 
проведення та процесуального оформлення 
§  2. Підстави і порядок застосування запобіжних заходів, затримання особи 
§  3. Види і характеристика запобіжних заходів, не пов’язаних з ізоляцією 
§  4. Поняття і підстави застосування запобіжного заходу – взяття під варту 
Розділ  6. Загальні положення досудового розслідування 
§  1. Процесуально-правовий зміст стадії досудового розслідування 



§  2. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування 
§  3. Особливості спеціального досудового розслідування 
Розділ  7. Провадження слідчих (розшукових) дій 
§  1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення 
§  2. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій 
§  3. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття та види 
Розділ  8. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
§  1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування 
§  2. Форми закінчення досудового розслідування 
§  3. Звернення до суду з обвинувальним актом 
Розділ  9. Судове провадження у першій інстанції 
§  1. Поняття і значення судового розгляду у першій інстанції 
§  2. Етапи судового провадження 
§  3. Поняття та види судових рішень 
Розділ 10. Апеляційне провадження 
§  1. Поняття, значення та завдання стадії виконання вироку 
§  2. Підстави, порядок та строки подання апеляційного оскарження 
§  3. Форма і зміст апеляційної скарги 
Розділ 11. Провадження з перегляду судових рішень 
§  1. Поняття, значення та завдання касаційного оскарження 
§  2. Поняття, значення, завдання стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України 
§  3. Поняття, значення, завдання стадії перегляду судових рішень за нововиявленими 
обставинами 
Розділ 12. Особливості здійснення кримінального провадження окремих категорій справ 
§  1. Кримінальне провадження на підставі угод 
§  2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 
§  3. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, інших категорій осіб 
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Дисципліна: Цивільне процесуальне право України 
Розділ  1. Поняття, предмет та джерела цивільного процесуального права 
§  1. Цивільне судочинство та цивільна процесуальна форма. Поняття, предмет та метод 
цивільного процесуального права 
§  2. Види цивільного судочинства та стадії цивільного процесу 
§  3. Джерела цивільного процесуального права. Дія норм цивільного процесуального права 
Розділ  2. Принципи цивільного процесуального права 
§  1. Поняття та система принципів в цивільному процесі, їх значення. Загально-правові 
принципи цивільного процесуального права 
§  2. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права 
§  3. Галузеві принципи. Принципи інституту судового розгляду 
Розділ  3. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти 
§  1. Поняття цивільних процесуальних відносин. Об’єкт та суб’єкти цивільних процесуальних 
правовідносин (учасники цивільного процесу) 
§  2. Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин. Особи, які беруть 
участь у справі: загальна характеристика, ознаки, права та обов’язки 
§  3. Поняття сторін в цивільному процесі, їх права і обов’язки. Процесуальна співучасть. 
Неналежна сторона у справі: поняття, порядок заміни. Процесуальне правонаступництво 
§  4. Поняття та загальна характеристика судового представництва. Види судового 
представництва. Повноваження представника в цивільному процесі 
§  5. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не 
заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору 
§  6. Участь у цивільному процесі Уповноваженого ВРУ з прав людини. Процесуальні форми та 
підстави участі прокурора у цивільному процесі 
§  7. Інші учасники цивільного процесу 
Розділ  4. Докази і доказування в цивільному процесі 
§  1. Доказування як процесуальна діяльність. Поняття доказів. Предмет доказування 
§  2. Належність та допустимість доказів в цивільному процесі 
§  3. Види доказів. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, допитаних як свідків. 
Показання свідків. Письмові докази в цивільному процесі. Речові докази в цивільному процесі. 
Висновок експерта як засіб доказування в цивільному процесі 
Розділ  5. Цивільна юрисдикція, підсудність цивільних справ 
§  1. Поняття цивільної юрисдикції, критерії її визначення. Види цивільної юрисдикції 
§  2. Поняття та критерії визначення підсудності цивільних справ. Види підсудності цивільних 
справ 
§  3. Наслідки порушення правил про підсудність 
Розділ  6. Процесуальні строки, судові витрати, заходи процесуального примусу 
§  1. Поняття процесуальних строків і їх значення. Види процесуальних строків. Обчислення 
процесуальних строків 
§  2. Поняття та значення судових витрат в цивільному судочинстві. Судовий збір. Витрати, 
пов’язані з розглядом цивільної справи 
§  3. Заходи процесуального примусу: поняття, види, порядок та підстави їх застосування 
Розділ  7. Пред’явлення позову, відкриття провадження у справі, провадження у справі до 
судового розгляду 
§  1. Порядок пред’явлення позову. Форма і зміст позовної заяви. Підстави та правові наслідки 
відмови у відкритті провадження у справі 



§  2. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі 
§  3. Попереднє судове засідання. Призначення справи до розгляду.Правила вручення судових 
повісток 
Розділ  8. Судовий розгляд, закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду, 
заочний розгляд справи 
§  1. Поняття і значення стадії судового розгляду. Складові частини та процесуальний порядок 
судового розгляду 
§  2. Ускладнення в ході розгляду цивільних справ. Тимчасове припинення розгляду справи 
(перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі) 
§  3. Закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення (залишення заяви без 
розгляду, закриття провадження у справі) 
§  4. Фіксування цивільного процесу 
Розділ  9. Судові рішення 
§  1. Поняття і види актів суду першої інстанції 
§  2. Поняття рішення суду, його суть та зміст. Виправлення недоліків рішення суду 
§  3. Ухвали суду першої інстанції 
Розділ 10. Наказне провадження 
§  1. Поняття, ознаки, суть та значення наказного провадження 
§  2. Підстави та правові наслідки повернення заяви про видачу судового наказу. Підстави та 
правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Порядок видачі 
судового наказу 
§  3. Судовий наказ. Скасування судового наказу 
Розділ 11. Окреме провадження 
§  1. Поняття та значення окремого провадження 
§  2. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження 
Розділ 12. Апеляційне провадження 
§  1. Суть і завдання інституту апеляційного провадження. Суб’єкти апеляційного оскарження. 
Об’єкти апеляційного оскарження 
§  2. Підготовка справи до апеляційного провадження та призначення до слухання. Порядок 
розгляду справ апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції 
§  3. Постанови суду апеляційної інстанції та порядок їх ухвалення 
Розділ 13. Касаційне провадження 
§  1. Суть і значення касаційного перегляду постанов судді першої та апеляційної інстанції. 
Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження, касаційне подання. Строки та порядок 
касаційного оскарження 
§  2. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної 
інстанції 
§  3. Зміст та порядок постановлення ухвали суду касаційної інстанції 
Розділ 14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 
§  1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Об’єкт, 
підстави та суб’єкти права на подання скарги 
§  2. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду скарги 
Розділ 15. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами 
§  1. Загальна характеристика перегляду судових постанов у зв’язку з нововиявленими 
обставинами 
§  2. Підстави перегляду постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок перегляду 
судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами 
§  3. Повноваження суду по перегляду судових постанов у зв’язку з нововиявленими 
обставинами 
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Дисципліна: Кримінальне право України (Особлива частина) 
Розділ  1. Основи кваліфікації злочинів та наскрізні кримінально-правові поняття 
§  1. Поняття та види кримінально-правої кваліфікації. Підстави кримінально-правової 
кваліфікації. Кваліфікація злочинів з урахуванням стадій їх вчинення. Кваліфікація злочинів, 
вчинених у співучасті. Кваліфікація множинності злочинів 
§  2. Подолання конкуренції і колізії статей закону в процесі кримінально-правової кваліфікації 
§  3. Наскрізні кримінально-правові поняття: близькі родичі, близькі особи. Члени сім'ї; 
малолітній, неповнолітній, дитина; насильство; насильство, яке не є небезпечним для життя 
чи здоров'я особи; насильство, яке є небезпечним для життя чи здоров'я особи; втручання; 
перешкоджання; знищення; пошкодження; примушування; погроза; тяжкі наслідки; загибель 
людей 
Розділ  2. Злочини проти основ національної безпеки України 
§  1. Об'єкт і предмет злочинів проти основ національної безпеки України. Суспільно небезпечні 
діяння у складах злочинів проти основ національної безпеки України. Суб'єкт злочинів проти 
основ національної безпеки України. Розмежування державної зради, шпигунства і диверсії. 
Суб'єктивна сторона злочинів проти основ національної безпеки України 
Розділ  3. Злочини проти особи 
§  1. Злочини проти життя особи. Діяння у складі вбивства. Наслідки у складі вбивства. 
Кваліфіковані види умисного вбивства. Привілейовані види умисного вбивства. Посягання на 
життя окремих категорій осіб 
§  2. Поняття місцевого самоврядування. Система та функції місцевого самоврядування в 
Україні. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. Гарантії місцевого 
самоврядування в Україні. Гарантії місцевого самоврядування в Україні 
§  3. Злочини проти здоров’я  особи. Поняття і види тілесних ушкоджень. Суспільно небезпечні 
діяння у складах тілесних ушкоджень. Наслідки у складах тяжких тілесних ушкоджень. Розлад 
здоров'я як ознака тілесних ушкоджень. Втрата працездатності як ознака тілесних 
ушкоджень. Відмінність побоїв від тілесних ушкоджень. Відмінність катування від тілесних 
ушкоджень та побоїв. Розмежування складів залишення в небезпеці та ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 
§  4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Поняття позбавлення волі та викрадення 
людини. Мета у складі захоплення заручників. Відмінність незаконного позбавлення волі або 
викрадення людини від захоплення заручників. Діяння у складі торгівлі людьми або іншої 
незаконної угоди щодо передачі людини 
§  5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Розмежування 
складів зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом. Способи у складах зґвалтування та насильницького задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом. Розмежування примушування до вступу в статевий 
зв'язок та зґвалтування і насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом 
Розділ  4. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина 
§  1. Діяння у складах злочинів проти виборчих прав. Діяння у складі порушення недоторканості 
житла громадян. Інформація, незаконні діяння щодо якої може утворювати окремі склади 
злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 
§  2. Діяння у складі грубого порушення законодавства про працю. Предмет у складі порушення 
авторського права і суміжних прав. Предмет у складі порушення прав на винахід корисну 
модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 
раціоналізаторську пропозицію 
Розділ  5. Злочини проти власності 



§  1. Загальні ознаки злочинів, пов'язаних з незаконним зверненням чужого майна на користь 
винуватого чи третіх осіб («розкрадання»). Форми «розкрадання». Момент закінчення 
«розкрадання». Таємність як ознака крадіжки. Відмінність крадіжки від грабежу. Діяння у 
складі розбою. Відмінність розбою від насильницького грабежу. Діяння у складі вимагання. 
Способи вимагання. Відмінність вимагання від розбою та грабежу. Способи вчинення 
шахрайства. Відмінність привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм службовим становищем від інших форм «розкрадання». 
Відмінність шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання 
довірою. Об'єктивні ознаки знищення та пошкодження чужого майна 
Розділ  6. Злочини у сфері господарської діяльності 
§  1. Документи, підроблення яких може утворювати окремі склади злочинів у сфері 
господарської діяльності. Предмет контрабанди. Ознаки об'єктивної сторони у складі 
контрабанди. Діяння у складах ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 
платежів та ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування. Діяння у складі фіктивного підприємництва. Відмінність протидії законній 
господарській діяльності від вимагання. Предмет у складі легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Діяння у складі легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом 
§  2. Відмінність шахрайства з фінансовими ресурсами від шахрайства та від ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Інформація, незаконні діяння щодо якої 
може утворювати окремі склади злочинів у сфері господарської діяльності 
Розділ  7. Злочини проти громадської безпеки 
§  1. Діяння у складі створення злочинної організації. Особливості кваліфікації злочинів, 
вчинених у складі злочинної організації. Поняття банди. Діяння у складі бандитизм. Поняття 
воєнізованого та збройного формування, відмінність між ними. Поняття терористичної групи 
та терористичної організації. Діяння у складі терористичного акту. Мета у складі 
терористичного акту. Незаконні діяння зі зброєю, що можуть утворювати склади злочинів 
проти громадської безпеки 
Розділ  8. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 
§  1. Діяння у складах злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного 
транспорту. Наслідки у складах злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного 
транспорту. Суб'єкти у складах злочинів проти безпеки руху та експлуатації автомобільного 
транспорту 
Розділ  9. Злочини проти громадського порядку та моральності 
§  1. Діяння у складі хуліганства. Сутність хуліганського мотиву. Відмінність хуліганства, 
вчиненого групою осіб, від групового порушення громадського порядку. Поняття масових 
заворушень. Відмінність масових заворушень від групового порушення громадського порядку 
Розділ 10. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 
§  1. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, їх місце у 
складах відповідних злочинів. Діяння у складах злочинів, предметом яких є наркотичні засоби, 
психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори. Діяння у складах злочинів, що сприяють 
поширенню наркоманії 
Розділ 11. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян 
§  1. Предмет у складах злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Потерпілий у складах злочинів проти 
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань 
громадян. Суспільно небезпечні діяння у складах злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 
Розділ 12. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг 



§  1. Поняття зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями. Поняття 
перевищення влади або службових повноважень. Діяння у складі службової недбалості. 
Наслідки у складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг. Предмет службового підроблення. Поняття неправомірної вигоди. 
Суспільно небезпечні діяння з неправомірною вигодою. Суб'єкт злочинів у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 
Розділ 13. Злочини у сфері правосуддя 
§  1. Суспільно небезпечні діяння у складах злочинів, суб'єктами яких є судді та працівники 
правоохоронних органів. Суспільно небезпечні діяння у складах злочинів, що вчиняються 
потерпілим, свідками, експертами, перекладачами. Суспільно небезпечні діяння пов'язані з 
невиконанням чи протидією виконанню судових рішень 
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