
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням приймальної комісії НДІ ВПЗ 

Протокол № 2 від 28 лютого 2018 р. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ (2018)* 

 

І. Напрям підготовки «кримінальне право»: 

1. Принципи кримінального права: поняття та види. 

2. Норма кримінального права: поняття, структура, види.  

3. Склад злочину та його елементи. 

4. Об’єкт злочину. 

5. Предмет злочину: поняття та співвідношення з об’єктом злочину. 

6. Потерпілий від злочину: кримінально-правова хпрпктеристика. 

7. Співучасть у злочині: поняття та ознаки. 

8. Інститути кримінального права: поняття, властивості, значення. 

9. Інші заходи кримінально-правового характеру: поняття та види за 

національним кримінальним правом. 

10.  Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття, передумови та 

підстави. 

11.  Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 

12.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язані з 

наданням публічних послуг : загальна характеристика та види. 

13.  Порушення недоторканності житла: проблеми кваліфікації злочину (на 

прикладах судової практики). 

14.  Кримінально-правова характеристика порушення недоторканності 

приватного життя. 

15.  Захист інтелектуальної власності за Кримінальним кодексом України. 

16.  Неправомірна вигода: поняття, характеристика. 

 
ІІ. Напрям підготовки «кримінологія»: 

1. Кримінологія як наука про злочинність. 

2. Латентність злочинності: причини, види, наслідки, способи виявлення. 

3. Наукове та практичне значення вивчення особи злочинця. 

4. Кримінологічна типологія злочинців. 

5. Кримінологічна детермінація злочинності. 

6. Поняття конкретної життєвої ситуації, її місце і роль у вчиненні злочину. 

7. Кримінологічне вчення про жертву злочину. 

8. «Фонові» явища злочинності. 

9. Теоретичні основи запобігання злочинності. 
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ІІІ. Напрям підготовки «кримінально-виконавче право»: 

1. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 

2.  Громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів 

засуджених 

3. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі 

4. Праця засуджених як засіб їх виправлення й ресоціалізації 

5. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі 

6. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до 

покарання у виді позбавлення волі 

7. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі 

8. Соціально-виховна робота із засудженими 

9. Виконання покарання у виді арешту 

10. Виконання покарання у виді обмеження волі 

11. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених як засіб їх 

виправлення й ресоціалізації 

12.  Режим як засіб виправлення й ресоціалізації засуджених 

 

ІV. Напрям підготовки «кримінальний процес»: 

1. Кримінальні процесуальні функції: поняття, різновиди і зміст та зміст. 

2. Джерела кримінального процесуального права: поняття і різновиди. 

3. Тлумачення норм кримінального процесуального права: поняття різновиди і 

суб’єкти. 

4. Диференціація кримінальної процесуальної форми: поняття і підстави. 

5. Кримінальні процесуальні гарантії: поняття  і система.  

6. Міжнародно-правові стандарти охорони прав і законних інтересів особи у 

сфері кримінальної процесуальної діяльності. 

7. Засада диспозитивності в кримінальному процесі: поняття, межі дії та  

співвідношення з іншими засадами. 

8. Змагальність кримінального провадження: поняття, межі дії та  механізм 

забезпечення. 

9. Прокурор в кримінальному процесі: поняття і компетенція. 

10. Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням. 

11. Потерпілий у кримінальному провадженні: поняття і процесуальний 

статус. 

12. Предмет доказування: поняття і структура. 

13. Затримання особи: поняття, різновиди. 

14. Запобіжні заходи: поняття, різновиди, підстави і процесуальний порядок 

обрання. 

15. Слідчі (розшукові) дії: поняття,  різновиди і система. 

16. Роль суду в доказуванні на сучасному етапі розвитку кримінальної 

процесуальної науки та законодавства. 

17. Допустимість доказів. 

18. Система вимог, що ставляться до кримінальних процесуальних рішень.  

19. Стадії кримінального  процесу. 

20. Правові властивості вироку як акту правосуддя.  
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21. Апеляційне провадження: сутність, підстави, кінцеві рішення. 

22. Забезпечення єдності судової практики Верховним Судом України: 

процесуальні форми і процедури. 

23. Особливі порядки кримінального провадження: система та загальна 

характеристика. 
 

V. Напрям підготовки «криміналістика»: 

1. Криміналістична характеристика злочинів: теоретичні та праксіологічні 

функції. 

2. Криміналістична тактика: принципи та функції. 

3. Теоретичні основи систематизації тактичних прийомів. 

4. Криміналістичні версії поняття, види, значення. 

5. Криміналістична  класифікація злочинів:  сучасний стан та тенденції 

розвитку. 

6. Криміналістика в системі наукових зв’язків. 

7. Предмет криміналістики: ґенеза та сучасний стан. 

8. Методика розслідування вбивств на замовлення. 

9. Методика розслідування крадіжок. 

 

*Кандидат в аспіранти Інституту за погодженням із керівником 

наукових робіт підрозділу або завідувачем відповідного відділу може 

надати реферат на будь-яку іншу тему з обраного напряму. 
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Додаток 2 до Правил прийому 

до аспірантури Науково-дослідного 

інституту  

вивчення проблем злочинності імені академіка  

В.В. Сташиса НАПрН України у 2018 році 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ  

ВСТУПНИКОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

1. Загальні положення 
Реферат має бути самостійною, цілісною, завершеною роботою, що відбиває наукові 

інтереси вступника до аспірантури, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно 

викладати зміст поставленої проблеми.  

 

2. Структура реферату 

Структура реферату: вступ, основна частина, висновки. 

У вступі з’ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан розробленості, 

необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання й мета реферату. 

В основній частині розкривається тема дослідження. При цьому автору необхідно не 

лише висвітлити основні проблеми обраної теми і можливе їх вирішення, а й показати різні 

підходи і запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи розв’язання 

поставлених питань.  

У висновках підбиваються підсумки роботи, резюмується, наскільки вдалося виконати 

поставлені у вступі завдання.  

Завершує реферат список використаної літератури. 

 

3. Вимоги до оформлення реферату 

Як і будь-яка дослідницька робота, реферат має бути правильно оформлений (повинен 

містити точність цитування, адекватність переказу точки зору того чи іншого автора, його 

поглядів, ідей, висунених проблем і положень, достовірність посилань). До його оформлення 

пред’являються наступні вимоги: 

а) реферат має бути надрукований з дотриманням стилістичних і 

граматичних норм. Текст роботи друкується чорним кольором на одній стороні 

білого аркушу формату A4 (210х297 мм) з абзацним відступом у 1,25 см. 

Береги аркушу (межі тексту): лівий – 30 мм, правий – 15 мм, нижній – 20 мм, 

верхній – 20 мм. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5. 

Обсяг реферату – 30-35 сторінок; 

б) усі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація 

починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. 

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною і проставлятися у правому 

верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Ілюстрації, таблиці, розташовані 

на окремих аркушах, включаються до загальної нумерації сторінок;  
в) на другій сторінці наводиться план, який включає такі реквізити: угорі посередині 

сторінки друкується слово “Зміст”, нижче – “Вступ” (без позначення номера), потім 

позначені номерами розділи (питання), яких має бути не більше трьох. Наступний розділ 

“Висновки” також не зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без 
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номера) указується “Список використаної літератури”. Сам список додається в кінці 

реферату з нової сторінки;  

г) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним 

повторенням назв розділів. Заголовки структурних частин друкують великими 

літерами симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці, без 

підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової 

сторінки. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені стислі відповідні 

висновки щодо розглянутого питання. Завершують цю наукову роботу загальні 

власні висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою; 

д) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або 

відповідно до порядку її використання, або в алфавітному порядку. 

Оформлюється список використаної літератури відповідно до українського 

стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. Київ, 2016);  
е) на останній сторінці після списку літератури автор ставить дату і підпис;  

з) посилання на авторів літератури, що цитується, указуються в тексті у квадратних 

дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, 

друга – сторінку;  

ж) тема реферату погоджується у структурному підрозділі Інституту, 

відповідно до обраного аспірантом напряму підготовки; реферат подається у 

пластиковій папці-швидкозшивачу.  

 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА 

 

 

 

ТЕМА РЕФЕРАТУ: 

«_____________________________» 

 

 

 

 

Виконав: вступник до аспірантури 

_____________________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Харків – 2018  

 

 

 

 

 

 


