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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням приймальної комісії НДІ ВПЗ 

(протокол № 3-2021 від 16 грудня 2020 р.) 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ (2021)* 

 

І. Напрям підготовки «кримінальне право»:  

1. Принципи кримінального права: поняття та види.  

2. Склад кримінального правопорушення: поняття, елементи та види.  

3. Об’єкт кримінального правопорушення: поняття та види.  

4. Предмет кримінального правопорушення: поняття та співвідношення з 

об’єктом кримінального правопорушення.  

5. Потерпілий від кримінального правопорушення, його місце в структурі 

складу кримінального правопорушення. 

6. Необережність та її види.  

7. Співучасть у кримінальному правопорушенні: поняття та ознаки.  

8. Крайня необхідність як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння.  

9. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття та види. 

10. Кримінальні правопорушення у сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності (статті 176, 177 КК України).  

11.Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності 

приватного життя (ст. 182 КК України).  

12. Кримінальна відповідальність за шахрайство (ст. 190 КК України). 

13. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язані з наданням публічних послуг : поняття, ознаки та види.  

14. Неправомірна вигода як предмет кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

15. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (ст. 

382 КК України). 

 
ІІ. Напрям підготовки «кримінологія»: 

1. Кримінологія як наука: предмет та її місце серед інших юридичних наук. 

2. Історія розвитку кримінології в Україні та в зарубіжних країнах. 

3. Методологія і методика кримінологічних досліджень. 

4. Наукові підходи до розуміння злочинності. 

5. Латентність злочинності: причини, види та наслідки. 

6. Загальна характеристика сучасного стану злочинності в Україні: кримінологічні 

показники і тенденції.  

7. Кримінологічне вчення про особу злочинця 

8. Кримінологічна типологія і класифікація кримінальних правопорушників. 

9. Детермінація злочинності. 

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

11. Загальна характеристика «фонових» для злочинності явищ. 

12. Кримінологічне вчення про жертву злочину. 
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13. Віктимізація населення: поняття, стан, причини, профілактика.  

14. Теоретичні основи запобігання злочинності. 

15. Запобігання злочинності у зарубіжних країнах. 

ІІІ. Напрям підготовки «кримінально-виконавче право»: 

1. Політика у сфері виконання кримінальних покарань. 

2. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і 

відбування покарань. 

3. Органи і установи виконання покарань. 

4. Досудова пробація. 

5. Наглядова пробація. 

6. Класифікація засуджених до позбавлених волі та їх розподіл за видами 

установ виконання покарань. 

7. Режим як засіб виправлення й ресоціалізації засуджених. 

8. Умови відбування покарання у виді позбавлення волі. 

9. Соціально-виховна робота із засудженими. 

10. Проблеми виконання покарання у виді позбавлення волі. 

11. Звільнення від відбування покарання. 

 

 

ІV. Напрям підготовки «кримінальний процес»: 

1. Поняття, значення та диференціація кримінальної процесуальної форми. 

2. Кримінальні процесуальні функції: поняття, види та зміст. 

3. Поняття, класифікація та система джерел кримінального процесуального 

права. 

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

царині кримінальної процесуальної діяльності. 

5. Значення та роль судової практики у регулюванні кримінальної 

процесуальної діяльності. 

6. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні. 

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. Потерпілий у кримінальному провадженні: поняття і процесуальний 

статус. 

10. Затримання особи: поняття, різновиди. Актуальні проблеми практики 

затримання. 

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

обрання. 

12. Поняття і система слідчих (розшукових) дій. 

13. Інститут судового контролю у досудовому провадженні та його еволюція 

у кримінальному процесі України. 

14. Роль суду в доказуванні на сучасному етапі розвитку кримінальної 

процесуальної науки та законодавства. 
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15. Поняття доказів, їх процесуальних джерел та вимоги щодо їх 

допустимості. 

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

17. Апеляційне провадження: сутність, підстави, кінцеві рішення. 

18. Роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики. 

19. Особливі порядки кримінального провадження: система та загальна 

характеристика. 

20. Роль норм міжнародного права в регулюванні кримінальних 

процесуальних правовідносин.  

21. Рішення Європейського суду з прав людини як регулятор кримінальних 

процесуальних відносин. 
 

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. 

 

*Вступник до аспірантури Інституту за погодженням із директором, 

заступником директора з наукової роботи або завідувачем 

відповідного структурного може надати реферат на будь-яку іншу 

тему з обраного напряму. 
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Додаток 1 до Правил прийому 

до аспірантури Науково-дослідного 

інституту  

вивчення проблем злочинності  

імені академіка  

В.В. Сташиса НАПрН України  

у 2021 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;  
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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 номера) указується   “Список   використаної 
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