
Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Кафедра загальноправових дисциплін 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою 
(пост. п. 6 від 29 вересня 2016 р.) 
Ректор 

 
___________________А.А. Мазаракі 

 
 
 
 
 

ДЕЛІКТОЛОГІЯ 
 

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 
 

ступінь вищої освіти   «доктор філософії» 
рівень вищої освіти    «третій» 
галузь знань     08 «Право» 
спеціальність     081 «Право» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2017 



 2

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ 
заборонено 

 
 

Автор Л.М. Шестопалова, канд. юр. наук, ст. наук. співроб. 
 
 

Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри загально-
правових дисциплін 13.04.2016, протокол № 7. 

 
 

Рецензенти: Т.О. Гуржій, д-р юр. наук, проф., 
О.В. Олійник, д-р юр. наук, проф. 

 
 

Навчальна програма 
 

ДЕЛІКТОЛОГІЯ 
 

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 
 

ступінь вищої освіти   «доктор філософії» 
рівень вищої освіти    «третій» 
галузь знань     08 «Право» 
спеціальність     081 «Право» 

 
 
 

Автор ШЕСТОПАЛОВА Людмила Миколаївна 
 
 

Редактор С.В. Корж  
Комп’ютерне верстання К.М. Похилюк 

 
Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,80. Тираж 10 пр. Зам. 36. 

Видавець і виготовлювач  
Київський національний торговельно-економічний університет 

вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156 
 

© Шестопалова Л.М., 2017 
© Київський національний торговельно-

економічний університет, 2017 
 



 3

МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
(КОМПЕТЕНТНОСТІ) ТА ЇЇ МІСЦЕ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є глибоке теоретичне 
осмислення основоположних ідей, концепцій, досягнень сучасної 
теоретико-правової думки, які генерує теорія права, щодо соціально-
правового феномену делікту, юридичної відповідальності та його 
актуальних проблем в Україні останнього десятиліття, а також реалі-
зації в праві, що сприятиме широкому використанню їх фахівцями  
у правотворчій і правозастосовчій діяльності, розвиткові правової 
науки, правового прогресу суспільства, держави. 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Деліктологія» є: 

подальше поглиблене вивчення на новому якісному рівні та засво-
ювання більш широкого кола загальнотеоретичних проблем і тем 
сучасної юриспруденції, підготовка і сприяння науковому осмисленню 
актуальних питань наукової спеціальності та подальшому синтезу 
нового знання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Деліктологія» є 
формування у аспіранта методологічних засад права, розвиток 
самостійного, творчого мислення, ухвалення кваліфікованих рішень  
і відповідальної науково-професійної дії. Водночас розробники програми 
свідомі того, що перелік пропонованих проблем не вичерпує всієї 
багатоманітності, відмінностей у підходах і поглядах, концепціях сучасної 
теоретико-правової думки щодо питань Програми, що об’єктивно має 
змінюватися з урахуванням розвитку різних напрямів наукового 
аналізу проблем юридичної відповідальності у калейдоскопі права  
і діяльності держави та з подальшим пришвидшеним поступом державно-
правового буття. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти 
повинні володіти такими компетентностями: 

знати: 
– дискусійні теоретичні та практичні питання, які вимагають гли-

бокого наукового вивчення, дослідження різних галузевих напрямів 
юридичної науки щодо феномену юридичної відповідальності, 
течій сучасної юридичної науки; 

– глибинні зв’язки теоретико-правового феномену юридичної відпо-
відальності з суспільними (гуманітарними) науками; 
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– методологію пізнання правових явищ; 
– основні елементи наукового пізнання права і їх функціональну роль; 
– методи наукового пізнання права та методи практичної юридичної 

діяльності з огляду на проблеми юридичної відповідальності; 
уміти: 

– володіти основними концептуальними підходами у дослідженні 
проблем права, юридичної відповідальності, самостійно опрацьо-
вувати значні обсяги наукової літератури, в тому числі компара-
тивним, номотетичним та іншими методами; 

– вільно використовувати методи емпіричного аналізу та теоретичного 
дослідження у межах наукової спеціальності; 

– самостійно осмислювати, аналізувати різні правові явища і факти 
щодо юридичної відповідальності та суміжні, давати їм правильну 
оцінку, обґрунтовувати і відстоювати свою думку; 

– оперувати загальнотеоретичними знаннями щодо юридичної відпо-
відальності та суміжних тем, аналізувати застосування заходів різних 
видів юридичної відповідальності, зокрема в судовому порядку; 

– знаходити самостійне вирішення щодо застосування чинного 
законодавства України у частині юридичної відповідальності; 

– самостійно готувати аналітичні огляди, експертні висновки зі спірних 
питань юридичної відповідальності; 

– оцінювати правові норми щодо юридичної відповідальності з точки 
зору їх відповідності принципам права – найважливішого критерію 
законності; 

– професійно послуговуватись правилами визначення правових понять, 
особливо пов’язаних із поняттям делікту, юридичної відповідальності. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Деліктологія» 
полягають у використанні новітніх світових наукових досягнень 
таких суспільних наук, як історія, філософія, політологія, соціологія, 
філософія права, теорія права, кримінологія, галузевих юридичних 
наук та ін. 

Вивчення курсу завершується підготовкою наукових ессе, 
доповідей, статей (відповідно до індивідуальних планів аспірантів) 
з конкретної проблеми та складанням заліку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 
3 кредити ECTS. 

Програма передбачає вивчення восьми тем. 
Наприкінці робочої програми наведений список рекомендованих 

джерел. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Тема 1. Пізнання загальносоціологічних та філософських 
категорій «делікт» і «відповідальність» 

 
Поняття делікту та його обсяг і латинські витоки. Делікт як пра-

вовий феномен і категорія. Деліктні відносини, їх види та юридична 
характеристика. Деліктологія як міжгазузева наука та її складові. 
Деліктологія і теорія права. Деліктологія і кримінологія. 

Відповідальність як загальносоціологічна категорія. Відповідаль-
ність як свідоме ставлення особи до вимог суспільства, обов’язків, 
соціальних завдань, норм, цінностей. Відповідальність як благо. 
Класична і некласична концепції відповідальності. Відповідальна 
поведінка. Відповідальність та правовий вчинок. Підходи науковців 
різних галузей знання до визначення поняття «відповідальність» та до 
її основних характеристик. Відповідальність у психології, соціології, 
філософії, праві та ін. Етика відповідальності і свободи. Принцип 
відповідальності. Колективна та індивідуальна відповідальність: соціально-
історичний і культурний аспекти. Соціальна відповідальність як 
конгломерат. Відповідальність і безвідповідальність як взаємопов’я-
зані феномени за А.А. Козловським. Ло́кус контро́лю в структурі 
відповідальності. Дж. Роттер та К. Роджерс про відповідальність. 
Типологія соціальної відповідальності. Співвідношення соціальної 
та юридичної відповідальності. 

 
 

Тема 2. Осмислення феномену «юридична відповідальність» 
у контексті правової, правомірної і протиправної поведінки, 

її поняття та типи 
 

Осмислення поняття «юридична відповідальність» в теорії 
права. Феномен «юридична відповідальність» у контексті правової, 
правомірної і протиправної поведінки. Методологічні засади щодо 
двоаспектного розуміння юридичної відповідальності в теорії права 
та галузевих юридичних науках. Проблематика юридичної відпові-
дальності у наукових дослідженнях (різні погляди науковців на зміст 
юридичної відповідальності як складові антиподи – Н.С. Малеїн, 
В.А. Хохлов, Р.Л. Хачатуров, О.А. Осауленко, С.Д. Гусарєв та ін.) 
Юридична відповідальність як покарання. Юридична відповідальність 
як реалізація санкції. Юридична відповідальність як міра (захід) 
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державного примусу. Наукова критика застарілих (радянських) поглядів. 
Ознаки юридичної відповідальності. Типології юридичної відпові-
дальності. Негативна та проспективна юридична відповідальність. 
Інші засоби примусового впливу: міри захисту суб’єктивних прав, 
заходи запобігання, примусові заходи виховного характеру, заходи 
медичного характеру у співвідношенні з юридичною відповідальністю. 
Спільні та відмінні риси. Багатоманітність і багатовимірність теоре-
тичних розробок та реалій юридичної відповідальності у правовому 
цивілізаційному поступі. Юридична відповідальність і правова 
відповідальність. 

 
 

Тема 3. Невичерпність принципів юридичної відповідальності 
 

Принципи юридичної відповідальності як незаперечні вихідні 
вимоги. Принципи юридичної відповідальності в демократичній, 
соціальній, правовій державі. Їх типологія і зміст. Законність юри-
дичної відповідальності. Доцільність юридичної відповідальності. 
Невідворотність юридичної відповідальності. Гуманізм юридичної 
відповідальності. Своєчасність юридичної відповідальності. Справед-
ливість юридичної відповідальності та інші її принципи. 

 
 

Тема 4. Проблеми методології і систематизації функцій 
та цілей юридичної відповідальності 

 
Функції юридичної відповідальності та їх юридична характе-

ристика. Дерево цілей юридичної відповідальності. Цілі негативної 
та перспективної юридичної відповідальності у ранжирі цілей права. 
Правовідновлювальна функція юридичної відповідальності. Регуля-
тивна функція юридичної відповідальності. Репресивно-каральна 
функція юридичної відповідальності та санкції. Виховна та інші 
функції юридичної відповідальності. Юридичні фікції, аксіоми та 
презумпції та юридична відповідальність. Юридична відповідальність 
та презумпція невинуватості. 

 
 

Тема 5. Видове різноманіття юридичної відповідальності 
 

Проблема пошуку критеріїв для класифікації видів юридичної 
відповідальності. Види юридичної відповідальності та галузевий 
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принцип. Конституційна юридична відповідальність та її підстави. 
Кримінальна юридична відповідальність та її ознаки. Адміністративна 
юридична відповідальність та її ознаки. Дисциплінарна юридична 
відповідальність та її ознаки. Цивільно-правова юридична відпові-
дальність та ознаки. Міжнародно-правова юридична відповідальність 
та її ознаки. Матеріальна юридична відповідальність та її ознаки. Інші 
види юридичної відповідальності. Інститути юридичної відпові-
дальності. Проблема суб’єкта юридичної відповідальності в різних 
галузях права. Юридична відповідальність юридичної особи та юридична 
відповідальність фізичної особи. Суттєві умови настання різних видів 
відповідальності. 

 
 

Тема 6. Сучасні підходи до розуміння підстав і стадій юридичної 
відповідальності 

 
Поняття підстави юридичної відповідальності. Фактичні та юри-

дичні підстави юридичної відповідальності. Підстави притягнення  
до юридичної відповідальності і підстави настання юридичної відпо-
відальності. Значення їх розрізнення для юридичної науки та практики. 
Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності. Різні 
види правопорушень та юридичної відповідальності. Юридична від-
повідальність за злочини та кримінальні проступки. Юридична відпо-
відальність за провини: особливості підстав. Нормативна регламен-
тація юридичної відповідальності та її стадій. Механізм покладання 
юридичної відповідальності. Стадії та етапи реалізації юридичної 
відповідальності охоронного характеру. Умови (обставини), що виклю-
чають юридичну відповідальність. Підстави звільнення від юридичної 
відповідальності. Юридичні факти, презумпції, їх види та юридична 
відповідальність. 

 
 

Тема 7. Юридична відповідальність працівників 
державних органів 

 
Правопорушення та юридична відповідальність працівників 

апарату держави, особливості. Правопорушення, вчинені на службі  
чи у зв’язку зі службою. Правопорушення працівників державних органів, 
не пов’язані зі службою. Осмислення феномену «протиправна корупційна 
поведінка державного службовця» у контексті зв’язаності юридичною 
відповідальністю. Види юридичної відповідальності, застосовувані 
до державних службовців, працівників правоохоронних органів. 
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Тема 8. Правовий прогрес і юридична відповідальність 
 

Розуміння громадянським суспільством права як зв’язаності 
свободи та відповідальності. Необхідність відповідальності в структурі 
правової держави як умова її міцності. Юридична відповідальність  
як явище об’єктивного та суб’єктивного права. Становлення та 
функціонування права як рух відповідальності в смислі несвободи 
через відповідальність як свободу. Онтологічність та аксіологічність 
права через його відповідальність. Необхідність подальшого розвитку 
категорії «юридична відповідальність – свобода» та юридична 
відповідальність як складний міжгалузевий інститут права. Питання 
удосконалення інституту та поглиблення розуміння категорії 
юридичної відповідальності з огляду на сучасні потреби юридичної 
практики та з урахуванням досвіду теорії права та «живого» права 
західних держав. 
 
 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ 

ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)  
ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Кількість навчальних годин 

Назва теми загальна /
кредити лекцій семінарів

самостійної 
роботи 

аспірантів 

Форми 
контролю

Тема 1. Пізнання загальносо-
ціологічної та філософської 
категорії «делікт» і категорії 
«відповідальність» 

11 2 1 8 

ГД; БО; 
РП 

Тема 2. Осмислення феномену
«юридична відповідальність» 
у контексті правової, право-
мірної і протиправної пове-
дінки, її поняття та типи 

11 2 1 8 

ГД; БО; 
РП 

Тема 3. Невичерпність прин-
ципів юридичної відпові-
дальності 

12 2 2 8 
ГД; БО; 
РП 

Тема 4. Проблеми методології 
і систематизації функцій 
та цілей юридичної відпові-
дальності 

12 2 2 8 

ГД; РП 

Тема 5. Видове різноманіття 
юридичної відповідальності 12 2 2 8 ГД; БО; 

РП 
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Закінчення таблиці 
Кількість навчальних годин 

Назва теми загальна /
кредити лекцій семінарів

самостійної 
роботи 

аспірантів 

Форми 
контролю

Тема 6. Сучасні підходи 
до розуміння підстав і стадій 
юридичної відповідальності 

12 2 2 8 
ГД; БО; 
РП 

Тема 7. Юридична відпові-
дальність працівників дер-
жавних органів 

11 2 1 8 
ГД; БО; 
РП 

Тема 8. Правовий прогрес 
і юридична відповідальність 9 2 1 6 ГД, ККР

Разом 90/3 16 12 62  
Підсумковий контроль залік 

 
Умовні скорочення: 
ГД – групова дискусія; 
РП – реферативне повідомлення; 
ПВСЗ – перевірка виконання ситуаційних завдань; 
О – опитування; 
БО – бліц-опитування; 
Т – тестування; 
ККР – комплексна контрольна робота. 

 
 

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Знати та розуміти 
зміст соціальної 
відповідальності, 
її галузеві концепції, 
пояснювати розу-
міння теоретиками, 
їхні підходи до дефі-
ніції відповідальності 

Тема 1. Пізнання 
загальносоціологічної та філософської 

категорії «делікт» і категорії 
«відповідальність» 

 
План лекції 

Делікт і відповіда́льність як загальносо-
ціологічні категорії. 
1. Класична і некласична концепції 

відповідальності. 
2. Відповідальність та правовий вчинок. 
3. Підходи науковців різних галузей 

знання до визначення поняття 
«відповідальність» та до її основних 
характеристик 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

4. Типологія соціальної відповідаль-
ності. Співвідношення соціальної 
та юридичної відповідальності. 

 

Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2. 
Основні: 16–18, 22, 23, 25, 27–29. 
Додаткові: 31, 35, 36, 63, 64 

  Уміти аналізувати 
соціально-історич-
ний і культурний 
аспекти соціальної 
відповідальності, 
розкривати їх типо-
логію і специфіку, 
продукувати нові 
самостійні висновки Самостійна робота аспірантів 

Вивчення та доповнення матеріалу 
лекції, підготовка до семінарського 
(практичного) заняття. Відповідальність 
як свідоме ставлення особи до вимог 
суспільства, обов’язків, соціальних 
завдань, норм, цінностей та Відповідаль-
ність як благо. Деліктологія як міжгалу-
зева наука та її складові. Деліктологія 
і теорія права. Деліктологія і кримінологія 
(за вибором) 

8 5 

Знати та розуміти 
зміст різних 
соціальних концеп-
цій відповідальності, 
завдання відповідаль-
ності як соціального. 
Уміти розрізняти й 
аналізувати підходи 
до соціальної відпо-
відальності з огляду 
на її специфіку, 
культурні та історичні 
витоки, порівнювати 
види і їх зміст, 
співвідношення 
соціальної та юри-
дичної відпові-
дальності 

Семінар 1 
 

План 
1. Відповідальність як свідоме ставлення 
особи до вимог суспільства, обов’язків, 
соціальних завдань, норм, цінностей. 

2. Деліктні відносини, їх види та юри-
дична характеристика. 

3. Відповідальність як благо. 
4. Класична і некласична концепції 
відповідальності. 

5. Відповідальність та правовий вчинок. 
6. Підходи науковців різних галузей 
знання до визначення поняття «відпо-
відальність» та до її основних харак-
теристик. 

7. Принцип відповідальності. Колективна 
та індивідуальна відповідальність: 
соціально-історичний і культурний 
аспекти. 

8. Типологія соціальної відповідальності. 
Співвідношення соціальної та юри-
дичної відповідальності. 

 

Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2. 
Основні: 16–18, 22, 25, 27–29. 
Додаткові: 31, 35, 36, 63, 64 

1 5 
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Тема 2. Осмислення феномену 
«юридична відповідальність» 

у контексті правової, правомірної 
і протиправної поведінки, 

її поняття та типи 
 

План лекції 
1. Осмислення поняття «юридична 

відповідальність» в теорії права. 
2. Феномен «юридична відповідальність» 
у контексті правової, правомірної 
і протиправної поведінки. 

3. Проблематика юридичної відповідаль-
ності у наукових дослідженнях 

4. Юридична відповідальність як покарання. 
5. Юридична відповідальність як реалі-
зація санкції. Юридична відповідаль-
ність як міра (захід) державного 
примусу. 

6. Ознаки юридичної відповідальності. 
7. Типології юридичної відповідальності. 
8. Негативна та проспективна юридична 
відповідальність. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2, 4–6. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 30, 32, 34, 40, 48, 53, 54, 60, 68 

2  Знати та розуміти 
поняття «юридична 
відповідальність» 
в контексті загальної 
теорії права. 
Уміти аналізувати 
та пояснювати 
проблеми юридичної 
відповідальності 
як покарання, 
як реалізації санкції, 
розкривати їх специ-
фіку та специфіку 
перспективної 
(проспективної) 
юридичної відпові-
дальності, застосо-
вувати у практичній 
діяльності набуте 
знання щодо типів 
і ознак юридичної 
відповідальності 

Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу 
лекції, підготовка до семінарського 
(практичного) заняття. Багатоманітність 
і багатовимірність теоретичних розробок 
та реалій юридичної відповідальності 
у правовому цивілізаційному поступі 
(підготовка есе). Виконання аспірантом 
запланованої роботи за індивідуальним 
планом у межах теми (на стику тем) 

8 5 
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Знати методологічні 
засади щодо 
двоаспектного 
розуміння юридич-
ної відповідальності 
в теорії права та галу-
зевих юридичних 
науках. 
Уміти утиповувати 
та класифікувати 
й аналізувати юри-
дичну відповідаль-
ність як правову 
категорію та інсти-
тут права 

Семінар 2 
 

План 
1. Методологічні засади щодо двоаспект-
ного розуміння юридичної відпові-
дальності в теорії права та галузевих 
юридичних науках. 

2. Наукова критика застарілих (радянських) 
поглядів на юридичну відповідальність. 

3. Ознаки юридичної відповідальності. 
4. Типології юридичної відповідальності. 
5. Інші засоби примусового впливу: міри 
захисту суб’єктивних прав, заходи 
запобігання, примусові заходи вихов-
ного характеру, заходи медичного 
характеру у співвідношенні з юридич-
ною відповідальністю. 

6. Багатоманітність і багатовимірність 
теоретичних розробок та реалій юри-
дичної відповідальності у правовому 
цивілізаційному поступі. 

 
Рекомендовані джерела: 
Нормативно-правові акти: 1, 2, 4–6. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 30, 32, 34, 40, 48, 53, 54, 60, 68 

1 5 

Знати та розуміти 
принципи юридич-
ної відповідальності. 
Уміти аналізувати 
принципи юридич-
ної відповідальності 
різних рівнів, засто-
совувати їх у прак-
тичній діяльності 

Тема 3. Невичерпність принципів 
юридичної відповідальності 

 
План лекції 

1. Принципи юридичної відповідальності 
як незаперечні вихідні вимоги та їх 
система. 

2. Своєчасність юридичної відповідаль-
ності як вимога часу. 

3. Справедливість юридичної відпові-
дальності та інші її принципи. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 26, 29. 
Додаткові: 40, 43, 58, 59, 68 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

 Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. Підготувати приклади застосу-
вання конкретних принципів юридичної 
відповідальності в юридичній практиці 
(за вибором) 

8 5 

Знати та розуміти 
принципи юридич-
ної відповідальності 
та їх типологія і зміст. 
Уміти аналізувати 
конкретні принципи 
юридичної відпові-
дальності та засто-
совувати їх у прак-
тичній діяльності 

Семінар 3 
 

План 
1. Принципи юридичної відповідальності 

та їх типологія і зміст. 
2. Законність юридичної відповідальності. 
3. Доцільність юридичної відповідальності. 
4. Невідворотність юридичної відпові-

дальності. 
5. Гуманізм юридичної відповідальності. 
 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 26, 29. 
Додаткові: 40, 43, 58, 59, 68 

2 5 

Розуміти та вміти 
пояснити функції 
юридичної відпові-
дальності та дати 
їх юридичну 
характеристику. 
Знати дерево цілей 
юридичної відпові-
дальності. 
Уміти аналізувати 
правові норми 
в контексті правових 
фікцій, аксіом та 
презумпцій з огляду 
на можливість засто-
сування юридичної 
відповідальності, 
розкривати їх спе-
цифіку, вміти засто-
совувати у практичній 
діяльності 

Тема 4. Проблеми методології 
і систематизації функцій та цілей 

юридичної відповідальності 
 

План лекції 
1. Функції юридичної відповідальності 

та їх юридична характеристика. 
2. Дерево цілей юридичної відпові-

дальності. 
3. Цілі негативної та перспективної 

юридичної відповідальності у ранжирі 
цілей права. 

4. Юридичні фікції, аксіоми та презумпції 
та юридична відповідальність. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 44, 45, 57, 68, 74 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

 Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. Підготувати приклади із судової 
практики і законодавства щодо правових 
фікцій, аксіом та презумпцій з огляду на 
можливість/неможливість застосування 
негативної (ретроспективної) юридичної 
відповідальності 

8 5 

Знати та розуміти 
систему функцій 
юридичної відпові-
дальності. 
Уміти аналізувати 
правові норми на 
предмет кореляції 
юридичної відпові-
дальності і таких 
феноменів: юридичні 
фікції, аксіоми 
та презумпції 
 

Семінар 4 
 

План 
1. Система функцій юридичної відпові-
дальності. 

2. Правовідновлювальна функція 
юридичної відповідальності. 

3. Регулятивна функція юридичної 
відповідальності. 

4. Репресивно-каральна функція 
юридичної відповідальності та санкції. 

5. Виховна та інші функції юридичної 
відповідальності. 

6. Юридичні фікції, аксіоми та презумпції 
та юридична відповідальність. 

 

Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 44, 45, 57, 68, 74 

2 5 

Знати і самостійно 
обґрунтовувати 
юридичне визна-
чення галузевих 
понять юридичної 
відповідальності, 
вміти аналізувати 
підстави юридичної 
відповідальності 
різних видів. 
Уміти охарактери-
зувати та порівняти 
суттєві умови 
(відмінності) 
настання різних 
видів юридичної 
відповідальності 

Тема 5. Видове різноманіття 
юридичної відповідальності 

 
План лекції 

1. Проблема пошуку критеріїв для кла-
сифікації видів юридичної відпові-
дальності. 

2. Види юридичної відповідальності 
та галузевий принцип. 

3. Інститути юридичної відповідальності. 
4. Проблема суб’єкта юридичної відпові-
дальності в різних галузях права 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

5. Юридична відповідальність юридичної 
особи та юридична відповідальність 
фізичної особи. 

6. Суттєві умови настання різних видів 
відповідальності. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 21, 22, 24, 29. 
Додаткові: 33, 39, 46, 49, 50, 55, 62, 66, 
76, 78, 79 

   

Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. Завдання: підготовка порівняль-
ного есе двох видів (на вибір) юридичної 
відповідальності. Муніципальна юридична 
відповідальність як новий феномен? – 
реферативне осмислення 

8 5 

Знати види і критерії 
класифікації юри-
дичної відповідаль-
ності. 
Уміти аналізувати 
та порівнювати 
зміст різних видів 
юридичної відпові-
дальності, правові 
норми, що її перед-
бачають, розкривати 
їх специфіку, засто-
совувати у практичній 
діяльності 

Семінар 5 
 

План 
1. Види і критерії класифікації юридичної 
відповідальності. 

2. Конституційна юридична відпові-
дальність та її підстави. 

3. Кримінальна юридична відповідальність 
та її ознаки. 

4. Адміністративна юридична відпові-
дальність та її ознаки. 

5. Дисциплінарна юридична відповідаль-
ність та її ознаки. 

6. Цивільно-правова юридична відпові-
дальність та ознаки. 

7. Міжнародно-правова юридична 
відповідальність та її ознаки. 

8. Матеріальна юридична відповідальність 
та її ознаки. Інші види юридичної 
відповідальності. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 33, 39, 46, 49, 50, 55, 62, 66, 
76, 78, 79 

2 5 
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Тема 6. Сучасні підходи до розуміння 
підстав і стадій юридичної 

відповідальності 
 

План лекції 
1. Поняття підстави юридичної відпові-
дальності. 

2. Фактичні та юридичні підстави 
юридичної відповідальності. 

3. Підстави притягнення до юридичної 
відповідальності і підстави настання 
юридичної відповідальності. 

4. Юридична відповідальність за злочини 
та кримінальні проступки. 

5. Юридична відповідальність за провини: 
особливості підстав. 

6. Нормативна регламентація юридичної 
відповідальності та її стадій. 

7. Механізм покладання юридичної 
відповідальності. 

8. Умови (обставини), що виключають 
юридичну відповідальність. 

9. Підстави звільнення від юридичної 
відповідальності. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 37, 41, 52, 56, 72, 76–79 

2  Знати підстави та 
умови виникнення 
(настання) юридич-
ної відповідальності, 
а також підстави 
притягнення 
та звільнення від 
юридичної відпові-
дальності різних 
видів. 
Уміти аналізувати 
правові норми, 
розкривати їх спе-
цифіку, застосову-
вати у практичній 
діяльності 

Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. З вичерпною повнотою, але коротко, 
викласти результати власних інформа-
ційних пошуків підстав звільнення від 
юридичної відповідальності з урахуван-
ням новітніх розробок проблеми 

8 5 

Знати підстави 
притягнення 
до юридичної 
відповідальності 
і підстави настання 
юридичної відпові-
дальності 

Семінар 6 
 

План 
1. Підстави притягнення до юридичної 
відповідальності і підстави настання 
юридичної відповідальності 

2 5 
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Характеризувати 
особливості юри-
дичної відповідаль-
ність за кримінальні 
правопорушення 
(злочини та кримі-
нальні проступки). 
Уміти аналізувати 
стадії та етапи 
реалізації юридичної 
відповідальності, 
обставини, що ви-
ключають юридичну 
відповідальність, та 
підстави звільнення 
від юридичної 
відповідальності 

2. Склад правопорушення як підстава 
юридичної відповідальності. 

3. Різні види правопорушень та юридичної 
відповідальності. Юридична відпо-
відальність за злочини та кримінальні 
проступки. 

4. Юридична відповідальність за провини: 
особливості підстав. 

5. Механізм покладання юридичної 
відповідальності. 

6. Стадії та етапи реалізації юридичної 
відповідальності охоронного характеру. 

7. Умови (обставини), що виключають 
юридичну відповідальність, та підстави 
звільнення від юридичної відповідальності. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1–3, 5–13, 15. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 37, 41, 52, 56, 72, 76-79 

  

Уміти характеризу-
вати особливості 
юридичної відпові-
дальність працівників 
апарату держави. 
Уміти аналізувати 
відмінності юридич-
ної відповідальності 
за правопорушення, 
вчинені на службі 
чи у зв’язку зі службою
та юридичної 
відповідальності 
за правопорушення, 
вчинені поза службою. 
Розуміти сутність 
і значення юридичної 
відповідальності 
за корупційні 
правопорушення 

Тема 7. Юридична відповідальність 
працівників державних органів 

 
План лекції 

1. Правопорушення та юридична відпові-
дальність працівників апарату держави, 
особливості. 

2. Правопорушення, вчинені на службі, 
чи у зв’язку зі службою, та юридична 
відповідальність. 

3. Правопорушення працівників держав-
них органів, не пов’язані зі службою, 
та юридична відповідальність. 

4. Осмислення феномену «протиправна 
корупційна поведінка державного 
службовця» у контексті зв’язаності 
юридичною відповідальністю. 

5. Види юридичної відповідальності, 
застосовувані до державних службовців, 
працівників правоохоронних органів. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2, 4–15. 
Основні: 17–19, 22, 29. 
Додаткові: 39, 42, 47, 66, 72, 76–79 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

 Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. Підготувати порівняльну таблицю 
різних видів відповідальності державних 
службовців (на вибір) за вимогами 
до оформлення таблиць у дисертаціях 

8 5 

Уміти аналізувати 
відмінності юридич-
ної відповідальності 
за правопорушення, 
вчинені на службі чи 
у зв’язку зі службою 
та юридичної 
відповідальності 
за правопорушення, 
вчинені поза службою. 
Розуміти сутність 
і значення юридичної 
відповідальності 
за корупційні 
правопорушення 

Семінар 7 
 

План 
1. Правопорушення та юридична відпо-
відальність працівників апарату держави, 
особливості. 

2. Правопорушення, вчинені на службі, 
чи у зв’язку зі службою, та юридична 
відповідальність. 

3. Правопорушення працівників держав-
них органів, не пов’язані зі службою, 
та юридична відповідальність. 

4. Осмислення феномену «протиправна 
корупційна поведінка державного 
службовця» у контексті зв’язаності 
юридичною відповідальністю. 

5. Види юридичної відповідальності, 
застосовувані до державних службовців, 
працівників правоохоронних органів. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1, 2, 4–15. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 39, 42, 47, 66, 72, 76–79 

1 5 

Уміти аргументо-
вано пояснювати 
розуміння права як 
зв’язаності свободи 
та відповідальності 
у громадянському 
суспільстві 
 

Тема 8. Правовий прогрес і юридична 
відповідальність 

 
План 

1. Розуміння громадянським суспільством 
права як зв’язаності свободи та відпо-
відальності. 

2. Необхідність відповідальності в струк-
турі правової держави як умова 
її міцності. 

3. Юридична відповідальність як явище 
об’єктивного та суб’єктивного права 

2  
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Продовження таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

4. Становлення та функціонування права 
як рух відповідальності в смислі 
несвободи через відповідальність 
як свободу. 

5. Онтологічність та аксіологічність 
права через його відповідальність. 
Необхідність подальшого розвитку 
категорії «юридична відповідаль-
ність – свобода» та юридична відпо-
відальність як складний міжгалузевий 
інститут права. 

6. Питання удосконалення інституту 
та поглиблення розуміння категорії 
юридичної відповідальності з огляду 
на сучасні потреби юридичної практики 
та з урахуванням досвіду теорії права 
та «живого» права західних держав. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 2. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 34, 38, 53, 54, 63, 64, 69 

  Уміти доводити 
необхідність фено-
мену та інституту 
юридичної відпові-
дальності в структурі 
правової держави 
як умови її міцності, 
визначати її необхідні 
межі. 
Знати особливості 
юридичної відпові-
дальності в розви-
нених країнах 
західного світу. 
Уміти аналізувати 
зарубіжні наукові 
джерела на предмет 
синтезу нового 
знання для розвитку 
феномену юридич-
ної відповідальності 
у вітчизняному праві 

Самостійна робота аспірантів 
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, 
підготовка до семінарського (практичного) 
заняття. Самостійний пошук наукових 
публікацій іноземними мовами (на вибір) 
щодо юридичної відповідальності, 
їх наукове реферування та синтез конк-
ретних пропозицій. Виконання заплано-
ваної роботи за індивідуальним планом 
у межах теми (підготовка рукопису 
наукової статті щодо юридичної відпові-
дальності певного виду) 

6 5 

Уміти доводити 
необхідність фено-
мену та інституту 
юридичної відпові-
дальності в структурі 
права та правової 
держави як умови 
міцності останньої, 
визначати її необ-
хідні межі 

Семінар 8 
 

План 
1. Розуміння громадянським суспільством 
права як зв’язаності свободи та відпо-
відальності. 

2. Необхідність відповідальності в структурі 
правової держави як умова її міцності 

1 5 
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Закінчення таблиці 

Результати навчання Навчальна діяльність 
Робо-
чий 

час, год 

Оціню-
вання, 
бали 

Знати особливості та 
переваги юридичної 
відповідальності 
в розвинених країнах 
західного світу. 
Уміти аналізувати 
зарубіжні наукові 
джерела на предмет 
синтезу нового 
знання для розвитку 
феномену юридич-
ної відповідальності 
у вітчизняному праві 

3. Юридична відповідальність як явище 
об’єктивного та суб’єктивного права. 
Становлення та функціонування права 
як рух відповідальності в смислі несво-
боди через відповідальність як свободу. 

4. Онтологічність та аксіологічність 
права через його відповідальність. 
Необхідність подальшого розвитку 
категорії «юридична відповідальність – 
свобода» та юридична відповідальність 
як складний міжгалузевий інститут 
права. 

5. Питання удосконалення інституту 
та поглиблення розуміння категорії 
юридичної відповідальності з огляду 
на сучасні потреби юридичної практики 
та з урахуванням досвіду теорії права 
та «живого» права західних держав. 

 
Рекомендовані джерела 
Нормативно-правові акти: 1. 
Основні: 17, 18, 22, 29. 
Додаткові: 54, 80–84 

  

Разом: 
Аудиторна робота 
Самостійна робота 

 90 
28 
62 

100 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 
1. Делікт як правовий феномен і категорія. 
2. Поняття делікту та його обсяг і латинські витоки. 
3. Деліктні відносини, їх види та юридична характеристика 
4. Деліктологія як міжгазузева наука та її складові. 
5. Деліктологія і теорія права. 
6. Деліктологія і кримінологія 
7. Відповіда́льність як загальносоціологічна категорія. 
8. Відповідальність як свідоме ставлення особи до вимог суспільства, 

обов’язків, соціальних завдань, норм, цінностей. 
9. Відповідальність як благо. 
10. Класична і некласична концепції відповідальності. 
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11. Відповідальність та правовий вчинок. 
12. Підходи науковців різних галузей знання до визначення поняття 

«відповідальність» та до її основних характеристик. 
13. Принцип відповідальності. колективна та індивідуальна відпові-

дальність: соціально-історичний і культурний аспекти. 
14. Типологія соціальної відповідальності. Співвідношення соціальної 

та юридичної відповідальності. 
15. Осмислення поняття «юридична відповідальність» в теорії права. 
16. Феномен «юридична відповідальність» у контексті правової, право-

мірної і протиправної поведінки. 
17. Методологічні засади шодо двохаспектного розуміння юридичної 

відповідальності в теорії права та галузевих юридичних науках. 
18. Проблематика юридичної відповідальності у наукових дослідженнях. 
19. Юридична відповідальність як покарання. 
20. Юридична відповідальність як реалізація санкції. 
21. Юридична відповідальність як міра (захід) державного примусу. 
22. Наукова критика застарілих (радянських) поглядів на юридичну 

відповідальність. 
23. Ознаки юридичної відповідальності. 
24. Типології юридичної відповідальності. 
25. Негативна та проспективна юридична відповідальність. 
26. Інші засоби примусового впливу: міри захисту суб’єктивних прав, 

заходи запобігання, примусові заходи виховного характеру, заходи 
медичного характеру у співвідношенні з юридичною відповідальністю. 

27. Багатоманітність і багатовимірність теоретичних розробок та реалій 
юридичної відповідальності у правовому цивілізаційному поступі. 

28. Принципи юридичної відповідальності як незаперечні вихідні 
вимоги. 

29. Принципи юридичної відповідальності та їх типологія і зміст. 
30. Законність юридичної відповідальності. 
31. Доцільність юридичної відповідальності. 
32. Невідворотність юридичної відповідальності. 
33. Гуманізм юридичної відповідальності. 
34. Своєчасність юридичної відповідальності. 
35. Справедливість юридичної відповідальності та інші її принципи. 
36. Функції юридичної відповідальності та їх юридична характеристика. 
37. Дерево цілей юридичної відповідальності. 
38. Цілі негативної та перспективної юридичної відповідальності 

у ранжирі цілей права. 
39. Система функцій юридичної відповідальності. 
40. Правовідновлювальна функція юридичної відповідальності. 
41. Регулятивна функція юридичної відповідальності. 
42. Репресивно-каральна функція юридичної відповідальності та санкції. 
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43. Виховна та інші функції юридичної відповідальності. 
44. Юридичні фікції, аксіоми та презумпції та юридична відповідальність. 
45. Юридична відповідальність та презумпція невинуватості. 
46. Проблема пошуку критеріїв для класифікації видів юридичної 

відповідальності. 
47. Види юридичної відповідальності та галузевий принцип. 
48. Конституційна юридична відповідальність та її підстави. 
49. Кримінальна юридична відповідальність та її ознаки. 
50. Адміністративна юридична відповідальність та її ознаки. 
51. Дисциплінарна юридична відповідальність та її ознаки. 
52. Цивільно-правова юридична відповідальність та ознаки. 
53. Міжнародно-правова юридична відповідальність та її ознаки. 
54. Матеріальна юридична відповідальність та її ознаки. 
55. Інші види юридичної відповідальності. Інститути юридичної 

відповідальності. 
56. Проблема суб’єкта юридичної відповідальності в різних галузях 

права. 
57. Юридична відповідальність юридичної особи та юридична відпо-

відальність фізичної особи. 
58. Суттєві умови настання різних видів відповідальності. 
59. Поняття підстави юридичної відповідальності. 
60. Фактичні та юридичні підстави юридичної відповідальності. 
61. Підстави притягнення до юридичної відповідальності і підстави 

настання юридичної відповідальності. 
62. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності. 
63. Різні види правопорушень та юридичної відповідальності. 
64. Юридична відповідальність за злочини та кримінальні проступки. 
65. Юридична відповідальність за провини: особливості підстав. 
66. Нормативна регламентація юридичної відповідальності та її стадій. 
67. Механізм покладання юридичної відповідальності. 
68. Стадії та етапи реалізації юридичної відповідальності охоронного 

характеру. 
69. Умови (обставини), що виключають юридичну відповідальність. 
70. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 
71. Юридичні факти, презумпції, їх види та юридична відповідальність. 
72. Правопорушення та юридична відповідальність працівників апарату 

держави, особливості. 
73. Правопорушення, вчинені на службі, чи у зв’язку зі службою, 

та юридична відповідальність. 
74. Правопорушення працівників державних органів, не пов’язані 

зі службою, та юридична відповідальність. 
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75. Осмислення феномену «протиправна корупційна поведінка дер-
жавного службовця» у контексті зв’язаності юридичною відпові-
дальністю. 

76. Види юридичної відповідальності, застосовувані до державних 
службовців, працівників правоохоронних органів. 

77. Розуміння громадянським суспільством права як зв’язаності 
свободи та відповідальності. 

78. Необхідність відповідальності в структурі правової держави як 
умова її міцності. 

79. Юридична відповідальність як явище об’єктивного та суб’єктивного 
права. Становлення та функціонування права як рух відповідаль-
ності в смислі несвободи через відповідальність як свободу. 

80. Онтологічність та аксіологічність права через його відповідальність. 
Необхідність подальшого розвитку категорії «юридична відпові-
дальність – свобода» та юридична відповідальність як складний 
міжгалузевий інститут права. 

81. Питання удосконалення інституту та поглиблення розуміння 
категорії юридичної відповідальності з огляду на сучасні потреби 
юридичної практики та з урахуванням досвіду теорії права та 
«живого» права західних держав. 
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