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12. Розгляд справи по суті. Відкриття судового засідання. Дії адвоката
під час розгляду справи по суті. Спрощене провадження............................ 107
13. Фіксування судового процесу. Фіксування судового засідання технічними засобами. Протокол судового засідання. Зауваження щодо
технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання
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наказу. Судова практика.................................................................................... 118
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ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб....................................... 132
2. Поняття кримінального правопорушення. Класифікація кримінальних правопорушень. Відмежування кримінального правопорушення
від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки.
Стадії кримінального правопорушення. Закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення. Добровільна відмова при незакінченому
кримінальному правопорушенні. Покарання при незакінченому кримінальному правопорушенні. Готування до кримінального правопорушення. Замах на кримінальне правопорушення............................................ 133
3. Суб’єкт кримінального правопорушення. Осудність. Обмежена
осудність. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність. Відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані сп’яніння.
Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. Поняття вини
та її форми. Мотив та мета кримінального правопорушення. Помилка
та її значення для кримінальної відповідальності......................................... 135
4. Об’єкт кримінального правопорушення, його види. Предмет кримінального правопорушення. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. Суспільно-небезпечне діяння, суспільно-небезпечні наслідки та причинний зв’язок між ними. Місце, час, обстановка, спосіб
та засоби вчинення кримінального правопорушення.................................... 137
5. Співучасть у кримінальному правопорушенні. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюване або вчинюване кримінальне правопорушення. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб,
групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Кримінальна відповідальність співучасників.
Добровільна відмова співучасників................................................................ 140
6. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння.
Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах.............................. 143
7. Підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
та від відбування покарання. Судимість. Повторність, сукупність і рецидив кримінальних правопорушень, їх правові наслідки........................... 145
8. Поняття та мета покарання. Види покарань. Основні та додаткові
покарання. Призначення покарань за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання...................................................................... 147
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9. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство............................................................................................. 153
10. Поняття, мета, види примусових заходів медичного характеру
та особи, до яких вони застосовуються. Правові позиції Верховного
Суду про застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування. Спеціальна конфіскація, випадки її застосування. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.............................................................................................................. 154
11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Правові позиції Верховного Суду у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх.................................................................. 156
12. Злочини проти основ національної безпеки України, їх кваліфікуючі ознаки.......................................................................................................... 158
13. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, їх
кваліфікуючі ознаки. Умисне вбивство. Правові позиції Верховного
Суду в справах про злочини проти життя та здоров’я особи........................ 159
14. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи, їх кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного Суду у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи................................................................................. 161
15. Кримінальні правопорушення проти власності, їх кваліфікуючі
ознаки та розмежування між ними. Правові позиції Верховного Суду
у справах про кримінальні правопорушення проти власності..................... 163
16. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, їх
кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного Суду про відповідальність за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності................................................................................................. 165
17. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного Суду у кримінальних
провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені стійкими
злочинними об’єднаннями............................................................................... 166
18. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації
транспорту, їх кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом..........168
19. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності, їх кваліфікуючі ознаки. Хуліганство та його відмінність від
кримінальних правопорушень проти здоров’я людини. Правові позиції Верховного Суду у справах про хуліганство............................................. 169
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20. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні
правопорушення проти здоров’я населення, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи
збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів..................... 170
21. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, їх кваліфікуючі ознаки. Поняття службової особи. Зловживання владою або
службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі. Особливості захисту в таких справах................... 172
22. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. Порушення права на захист. Невиконання судового рішення. Втручання в діяльність
захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження їх майна. Посягання на життя захисника чи представника особи
у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням професійної правничої
(правової) допомоги.......................................................................................... 175
V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії
в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження........ 178
2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права,
законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін
як основоположна засада функціонування кримінального судочинства
в Україні............................................................................................................. 179
3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні............................................................................................................. 181
4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок
залучення захисника та підтвердження його повноважень на участь
у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника
у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна............182
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5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть,
методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях
на стадії досудового розслідування................................................................. 183
6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення.......................................................................................... 187
7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового
розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового
розслідування. Клопотання до слідчого суді про проведення експертизи, допит свідка................................................................................................. 190
8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок
доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному
провадженні. Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів........ 192
9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді
або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу
прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу............................... 194
10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий
виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей
і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання
особи без ухвали слідчого судді, суду............................................................. 197
11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Положення
щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного
заходу.................................................................................................................. 201
12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної відповідальності............................. 204
13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження)...................... 205
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14. Загальні положення спеціального досудового розслідування
та спеціального судового провадження, їх особливості................................ 207
15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків
та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних
проваджень. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення....................................................................................................... 208
16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді.
Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду. Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення.............................................. 211
17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Подання заперечень на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна
і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.
Участь адвоката у суді апеляційної інстанції................................................. 213
18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час
касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції........ 215
19. Провадження за нововиявленими обставинами, провадження
за виключними обставинами. Право на подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами.
Строк звернення з заявою. Вимоги до заяви.................................................. 216
20. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, вимоги до її змісту.
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VII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ
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3. Докази та доказування в адміністративному процесі. Поняття доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів.
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та ухвалення рішення....................................................................................... 378
9. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Повноваження суду при
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11. Розгляд окремих категорій складних адміністративних справ. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної
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адміністративних справ. Особливості апеляційного та касаційного
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