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Анотація курсу 

Дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» має 

своїм завданням сформулювати у здобувачів вищої освіти глибокі теоретичні 

і практичні знання з кваліфікації кримінальних правопорушень, проведення 

розслідування кримінальних проваджень на всіх стадіях кримінального 

процесу та надати уявлення щодо тенденцій розвитку кримінального і 

кримінального процесуального законодавства України.  

Курс завершує вивчення кримінального права України і покликаний 

узагальнити та поглибити знання здобувачів вищої освіти  із Загальної та 

Особливої частини кримінального права України та кримінального 

процесуального законодавства, а також загальної теорії кваліфікації 

кримінальних правопорушень, надати їм практичні навички кваліфікації 

конкретних кримінальних правопорушень.  

Курсом передбачено подальше поглиблення знань теоретичних 

положень та набуття навиків кваліфікації таких розповсюджених 

кримінальних правопорушень як кримінальні правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності. 

Пріоритетним завданням курсу є: навчити здобувачів вищої освіти, які 

навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» галузі знань 08 «Право» правильно кваліфікувати кримінальні 

правопорушення, беручи до уваги керівні положення кримінального та 

кримінального процесуального кодексів, постанов Пленуму Верховного Суду 

України. Вивчення спецкурсу передбачає проведення лекцій, семінарських і 

практичних занять та самостійну роботу.  

Метою викладання навчальної дисципліни “Актуальні проблеми 

кримінального права та процесу” є формування глибоких теоретичних і 

практичних знань щодо практичного застосування кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України; вироблення у 

слухачів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах кримінального та 

кримінального процесуального права, аналізувати їх та висловлювати власну 

думку щодо причин і варіантів вирішення цих проблем; формування 

практичних навичок правильного застосування кримінального та 

кримінального процесуального закону при кваліфікації кримінальних 

правопорушень, проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні 

процесуальних рішень. Вивчення цієї дисципліни має сприяти вихованню 

поважного ставлення до Закону про кримінальну відповідальність та 

кримінального процесуального законодавства як важливого засобу захисту 

людини, її прав та свобод, 16 проголошених Конституцією України, інтересів 

суспільства і держави від злочинних посягань.  

У результаті вивчення дисципліни “Актуальні проблеми кримінального 

права та процесу” з добувачі вищої освіти з відповідної спеціальності 

повинні:  

знати:  
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– законодавчі та теоретичні проблеми, пов’язані з актуальними 

питаннями кримінального права та кримінального процесу;  

– актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності; співучасті у 

злочині; обставин, що виключають злочинність діяння;  

– актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості; кримінальних 

правопорушень проти власності; кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки та громадського порядку; кримінальних правопорушень 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти 

журналістів; кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та 

кримінальних правопорушень проти правосуддя; судові роз’яснення із 

вказаних проблем;  

– зміст проблем процесуальної форми здійснення правозастосовної 

діяльності під час досудового розслідування;  

– практику застосування кримінального процесуального законодавства 

України судами, прокурорами, органами досудового розслідування;  

вміти:  

– застосовувати положення кримінального та кримінального 

процесуального законодавства при розгляді актуальних питань 

кримінального права чи процесу;  

– визначати проблемні питання та формувати шляхи їх подолання; 

використовувати наукові розробки теорії кримінального права та процесу 

при тлумаченні та застосуванні норм кримінального та кримінального 

процесуального законодавства;  

– аналізувати судову практику та формулювати правила кваліфікації 

кримінальних правопорушень на підставі її вивчення;  

– застосовувати основні правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень при аналізі актуальних проблем кримінального права;  

– аналізувати практику застосування кримінального процесуального 

законодавства України під час здійснення кримінального провадження;  

– приймати обґрунтовані та законні рішення;  

– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація навчання 
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Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

Годин 

Лекції Семінари Практичні 

Заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм 

Загальної частини кримінального права  

1 Актуальні 

проблеми 

попередньої 

злочинної 

діяльності  

8  2 

 

6 

2  Актуальні 

проблеми 

співучасті у 

злочині 

8 2  

 

6 

3 Актуальні 

проблеми 

обставин, що 

виключають 

злочинність 

діяння  

8   

 

 

 

2 
6 

Розділ 2. Проблеми реалізації засад кримінального провадження та 

реформування статусу учасників кримінального провадження.  

4 Загально 

теоретичні і 

прикладні 

проблеми 

реалізації засад 

кримінального 

провадження 

10 2 2  6 

5 Теорія та 

практика 

реформування 

статусу учасників 

кримінального 

провадження 

10  2 2 6 

Розділ 3. Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм 

Особливої частини кримінального права 

6 Актуальні 

проблеми 

злочинів проти 

життя та здоров’я, 

12 2 2 2 6 
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статевої свободи 

та статевої 

недоторканості  

7 Актуальні 

проблеми 

злочинів проти 

власності 

10 2  2 6 

8 Актуальні 

проблеми 

злочинів проти 

громадської 

безпеки, 

громадського 

порядку та 

моральності 

8  2  6 

9 Актуальні 

проблеми 

злочинів у сфері 

службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов’язаної з 

наданням 

публічних послуг 

8 2   6 

Розділ 4 Актуальні проблеми досудового розслідування 

10 Проблеми 

доказового права 

у кримінальному 

провадженні  

10 2 2  6 

11 Сучасні аспекти 

застосування 

заходів 

забезпечення 

криміна- льного 

провадження 

8  2  6 

12 Актуальні 

питання реалізації 

загальних 

положень 

досудового 

10 2 2  6 
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розслідування 

13 Сучасні аспекти 

проведення 

слідчих 

(розшукових) дій 

10 2   8 

Всього годин за 

курсом 

120 16 16 8 80 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Пояснення видів робіт та вимог до їх оцінювання 

Семінарське заняття – це організаційна форма навчання, на якому 

викладач організує обговорення зі здобувачами вищої освіти питань 

навчального матеріалу в обсягах що передбачені робочою навчальною 

програмою. В процесі семінарських занять здійснюється поточна перевірка 

рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу з окремих тем дисципліни, 

що виносяться на ці заняття. Але поряд з цим під час занять передбачається 

проведення модульного контролю, тобто перевірка рівня засвоєння 

навчального матеріалу кількох або всіх тем  дисципліни. 

На семінарські заняття виносяться не всі, а найважливіші та 

найскладніші питання дисципліни. Решту питань слухачі опрацьовують 

самостійно. При підготовці до семінарських занять потрібно передусім 

прочитати конспект лекцій з відповідних тем, вивчити понятійний апарат і 

осягнути логіку навчального матеріалу. Потім доцільно скористатися 

методичними порадами до відповідної теми. Нарешті, якщо деякі питання 

залишилися незрозумілими, звернутися до літературних джерел, 

рекомендованих у цьому розділі. 

При використанні літературних джерел слід брати до уваги, що всі 

вони, як правило, різняться за логічною побудовою навчального матеріалу, 

визначеннями правових категорій тощо. Слід також мати на увазі, що 

підручники з часом старіють. Тому лише у лекціях викладач може 

оперативно висвітлювати зміни у законодавстві та у практиці застосування 

тієї чи іншої норми права. 

Усі завдання на семінарські заняття поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які здобувач вищої освіти 

зобов’язаний виконати під час опанування кожної теми (завдання для 

індивідуальної роботи, тести, контрольна перевірка знань). До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких кожен може вибрати завдання 

на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів (написання 

реферату). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять слухач має 

право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних 
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занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), 

починаючи з моменту, коли слухач має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку 

залікового тижня у відповідному семестрі. 

Практичне заняття – є однією із найважливіших форм навчального 

процесу. Воно має за мету допомогти слухачам глибше уяснити теоретичний 

матеріал, закріпити необхідні навики у застосуванні набутих теоретичних 

знань у своїй майбутній практичній діяльності. 

 Практичні заняття дають можливість розглянути більш детально 

навчальні питання та набути певних знань та умінь. Практичні заняття 

проводяться переважно у формі аналізу норм зарубіжного законодавства, 

розв’язання ситуаційних задач та вправ, вирішення тестових завдань. 

 При підготовці до практичного заняття слухачі повинні бути готовими 

відповісти на основні питання теми, розв’язати задачі (вправи) що вказані у 

плані заняття, скориставшись при цьому знаннями, отриманими на лекції та 

під час самостійної роботи. 

 Рішення завдань виконується у письмовій формі у робочих зошитах. 

Воно повинно бути розгорнутим і вмотивованим з посилання на відповідні 

статті як вітчизняного та і зарубіжного законодавства. 

 З метою розвитку у слухачів навичок основ наукової діяльності, 

порівняльного аналізу, до кожної з тем навчальної дисципліни «Порівняльне 

кримінальне право» додається перелік тем рефератів, контрольних робіт та 

індивідуальних навчально-дослідних завдань, що дає змогу слухачеві 

висловити власну точку зору по темі дослідження на семінарському або 

практичному занятті або брати участь у конференціях, проведення яких 

заплановано у Академії. 

Реферат – стисле розкриття певного питання, що здійснюється на 

основі узагальнення відповідних матеріалів. В рефераті слід розкрити 

актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити 

й аргументувати проблеми функціонування певного правового інституту як у 

вітчизняному так і у зарубіжному кримінальному законодавствах, а також 

визначити особливості його правового регулювання (залежно від назви 

теми), а також сформулювати пропозиції та рекомендації щодо його 

удосконалення. Для написання реферату слухач обов’язково має використати 

додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, 

опубліковані у періодичних наукових виданнях; сучасні статистичні та 

аналітичні матеріали та ін.  

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі - ІНДЗ) є однією із 

форм індивідуальної роботи слухача, що передбачає створення умов для 

повної реалізації його творчих можливостей через індивідуально-

спрямований розвиток його здібностей, науково-дослідну діяльність. ІНДЗ 

виконується самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення 

навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» у відповідності до 

графіка навчального процесу, виконання якого має на меті закріплення, 
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поглиблення й узагальнення знань, одержаних під час аудиторних занять та 

самостійної підготовки. ІНДЗ припускає наявність наступних елементів 

наукового дослідження: практичної значущості, комплексного системного 

підходу до вирішення завдань дослідження, теоретичного використання 

передової сучасної методології та наукових розробок та елементів творчості. 

Обов’язкове написання ІНДЗ є умовою допуску до складання заліку лише 

тих осіб, які отримали позитивну оцінку. Вибір теми ІНДЗ слухачем 

проводиться самостійно на основі переліку тем, що подані у даному 

посібнику. 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА № 1. Актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності.  

 

Питання до семінарського заняття  

1. Актуальні проблеми стадій умисного злочину: поняття та види. Поняття 

закінченого злочину.  

2. Актуальні проблеми готування до злочину: поняття, ознаки та види. 

Відмінність готування від виявлення наміру. 

3. Актуальні проблеми замаху на злочин: поняття, ознаки та види. Види 

замаху. Відмінність замаху від готування.  

4. Актуальні проблеми добровільної відмова від доведення злочину до 

кінця, її поняття та ознаки.  

5. Актуальні проблеми діяльного каяття, його відмінність від добровільної 

відмови від доведення злочину до кінця.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. Які основні відмінності закінченого злочину від попередньої злочинної 

діяльності?  

2. Визначте правила кваліфікації закінченого злочину.  

3. Як відмежовувати попередню злочинну діяльність від виявлення 

умислу?  

4. Як кваліфікується готування до злочину при альтернативному та 

неконкретизованому умислі?  

5. Як кваліфікується невдала співучасть?  

6. Як кваліфікується досягнення змови на вчинення злочину, організації 

злочинної групи, участі в організованій групі?  

7. Як кваліфікується закінчений злочин, що являє собою готування до 

іншого злочину?  

8. Як кваліфікується невдала спроба вчинити злочин з матеріальним 

складом, якщо фактично заподіяна шкода є ознакою складу іншого 

закінченого злочину?  
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9. Як кваліфікується замах на злочин при альтернативному та неконкре- 

тизованому умислі?  

10. Як кваліфікується злочин, об'єктивна сторона якого включає два чи 

більше діяння?  

 

Тема № 4. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми реалізації засад 

кримінального провадження.  
 

Питання до семінарського заняття  

1. Проблемні питання системи засад кримінального провадження. 

2. Актуальні питання реалізації у кримінальному процесі недоторканності 

сфери приватного життя, житла чи іншого володіння особи, таємниці спілку- 

вання.  

3. Актуальні проблеми реалізації засад забезпечення права на свободу і 

особисту недоторканність та недоторканність права власності. 

 4. Проблемні питання реалізації презумпції невинуватості під час 

кримінального провадження.  

5. Актуальні питання забезпечення права на захист під час кримінального 

провадження.  

6. Проблеми реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні 

ни- ми суду своїх доказів.  

7. Актуальні питання реалізації засади розумних строків у кримінальному 

процесі.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. Чому йдеться про систему засад, а не про їх сукупність?  

2. Які засади кримінального провадження проголошені у міжнародно- 

правових документах і як вони реалізуються в Україні?  

3. Які засади кримінального провадження визнаються конституційними? 

4. Які засади кримінального провадження є спеціальними?  

5. Які погляди щодо класифікації засад викладені у спеціальній 

літературі?  

6. Розкрийте зміст кожної з відомих вам засад.  

7. У чому полягає засада публічності? У чому її відмінність від засади 

гласності?  

8. Який зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі?  

 

 

 

 

Тема № 5. Теорія та практика реформування статусу учасників кри- 

мінального провадження  

 

Питання до семінарського заняття  
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1. Суд, слідчий суддя, присяжний: проблемні питання регламентації та 

реалізації їх процесуального статусу.  

2. Актуальні питання участі сторони обвинувачення у кримінальному 

провадженні.  

3. Проблеми реалізації процесуального статусу підозрюваного, обвинува- 

ченого у кримінальному процесі.  

4. Проблемні питання участі осіб, які представляють інтереси інших у 

кримінальному провадженні.  

5. Актуальні проблеми участі потерпілого і свідка у кримінальному про- 

цесі.  

6. Експерт і спеціаліст, перекладач, заявник та понятий як учасники кри- 

мінального провадження.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. Здійсніть класифікацію суб’єктів кримінального провадження.  

2. Який правовий статус суду як органу правосуддя?  

3. Розкрийте процесуальне положення слідчого судді. 

 4. Дайте визначення присяжного та вкажіть його компетенцію. 

5. Які функції здійснює прокурор у різних стадіях кримінального прова- 

дження?  

6. Визначте повноваження слідчого і керівника органу досудового розслі- 

дування.  

7. Охарактеризуйте осіб, які відіграють допоміжну роль у кримінальному 

провадженні.  

8. Назвіть осіб, які не підлягають допиту як свідки. 9. Розкрийте 

процесуальне положення осіб, які мають спеціальні знання.  

 

ТЕМА № 6. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я, 

статевої свободи та статевої недоторканості.  
 

Питання до семінарського заняття 

1. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я особи: загальна 

характеристика, поняття і види.  

2. Актуальні проблеми вбивства: поняття та види.  

3. Актуальні проблеми тілесних ушкоджень: поняття і види.  

4. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Відмінність тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від вбивства та заподіяння 

смерті через необережність.  

5. Актуальні проблеми залишення в небезпеці. Відмінність від ненадання 

допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя становищі.  

6. Актуальні проблеми побоїв і мордування. Відмінність від тілесних 

ушкоджень та катування.  

7. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та статевої недо- 

торканості особи: поняття та види.  
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8. Актуальні проблеми зґвалтування: поняття та кваліфікуючі ознаки. Ві- 

дмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом.  

9. Актуальні проблеми розбещення неповнолітніх.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. На які види поділяються умисні вбивства?  

2. Чи можливо вбивство однієї людини і замах на життя іншої кваліфіку- 

вати як вбивство двох або більше осіб?  

3. Чи можливе вчинення умисного вбивства з непрямим умислом?  

4. Які види легких тілесних ушкоджень?  

5. Чим відрізняється катування від інших видів злочинів проти здоров’я? 

6. Хто буде суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст. 134 КК України 

«Незаконне проведення аборту»?  

7. В якому випадку має місце незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 КК 

України)?  

8. Хто може бути потерпілим при зґвалтуванні?  

9. Які наслідки не охоплюються «особливо тяжкими наслідками», при 

згвалтуванні?  

10. Які є типові форми насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом?  

11. З чим пов’язується досягнення особою статевої зрілості?  

12. При яких умовах вчиняється примушування до вступу в статевий 

зв’язок?  

 

 

ТЕМА № 8. Актуальні проблеми злочинів проти громадської безпе- 

ки, громадського порядку та моральності.  
 

Питання до семінарського заняття  

1. Актуальні проблеми злочинів проти громадської безпеки: поняття, за- 

гальна характеристика й види.  

2. Актуальні проблеми бандитизму.  

3. Актуальні проблеми терористичного акту.  

4. Актуальні проблеми незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами.  

5. Актуальні проблеми злочинів проти громадського порядку та мораль- 

ності: поняття, загальна характеристика і види.  

6. Актуальні проблеми групового порушення громадського порядку.  

7. Актуальні проблеми масових заворушень. Відмінність від суміжних 

злочинів.  

8. Актуальні проблеми хуліганства.  

9. Актуальні проблеми втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.  
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Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. В чому виражається суб’єктивна сторона недбалого зберігання вогне- 

пальної зброї або бойових припасів?  

2. В чому полягає об’єктивна сторона завідомо неправдивого повідом- 

лення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів 

влас- ності?  

3. Що є предметом наруги над могилою, іншим місцем поховання або над 

тілом померлого?  

4. Які ознаки об’єктивної сторони жорстокого поводження з тваринами?  

5. Що є предметом ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 

що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 

релігій- ну нетерпимість та дискримінацію?  

6. Особливості місця вчинення злочину при створенні або утриманні місць 

розпусти і звідництві?  

 

 

Тема №10. Проблеми доказового права у кримінальному проваджен- 

ні.  

Питання до семінарського заняття  

1. Актуальні проблеми кримінального процесуального доказування: по- 

няття, предмет, межі та суб’єкти.  

2. Докази та їх види: актуальні проблеми властивостей доказів.  

3. Актуальні питання визнання доказів недопустимими.  

4. Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні.  

5. Проблемні питання перевірки та оцінки доказів.  

6. Актуальні проблеми отримання показань у кримінальному проваджен- 

ні.  

7. Речові докази та документи як джерела доказів, проблеми їх збирання та 

зберігання.  

8. Актуальні проблеми отримання висновку експерта, види експертиз за 

процесуальною ознакою.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1.Назвіть способи збирання доказів стороною обвинувачення. 

 2.Яка відмінність між перевіркою та оцінкою доказів?  

3.У яких випадках докази визнаються недопустимими?  

4.Як класифікуються докази?  

5.Яка відмінність між предметом та межами доказування?  

6.Назвіть обставини, що підлягають доказуванню.  

7.Які є різновиди показань підозрюваного, обвинуваченого?  

8.У чому полягає відмінність між документом як самостійним джерелом 

доказів та документом – речовим доказом?  

9.Який порядок зберігання речових доказів?  
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Тема № 11. Проблемні питання застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження.  

 

Питання до семінарського заняття  

1. Запобіжні заходи та їх види: актуальні питання визначення підстав за- 

стосування запобіжних заходів.  

2. Актуальні проблеми регламентації загального порядку застосування, 

зміни чи скасування запобіжного заходу.  

3. Актуальні проблеми застосування особистого зобов’язання, особистої 

поруки чи застави у кримінальному провадженні.  

4. Домашній арешт та тримання під вартою: проблеми застосування.  

5. Проблемні питання затримання під час кримінального провадження.  

6. Інші заходи забезпечення кримінального провадження: проблеми регла- 

ментації загального порядку застосування,  

7. Проблемні питання застосування тимчасового доступу до речей і доку- 

ментів під час кримінального провадження.  

8. Актуальні проблеми застосування тимчасового вилучення та арешту 

майна як заходів забезпечення кримінального провадження.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. Вкажіть мету та підстави застосування запобіжних заходів.  

2. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?  

3. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?  

4. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?  

5. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?  

6. Які види затримання передбачено в КПК України?  

. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?  

8. До кого може бути застосований привід?  

. За що може бути накладене грошове стягнення?  

10. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?  

11. Щодо кого може бути застосовано відсторонення від посади?  

12. У чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?  

13. На яке майно можна накладати арешт?  

 

Тема № 12. Актуальні питання реалізації загальних положень досудо- 

вого розслідування.  
 

Питання до семінарського заняття  

1. Загальні положення досудового розслідування. Форми досудового роз- 

слідування.  

2. Актуальні проблеми початку досудового розслідування.  

3. Проблемні питання визначення підслідності кримінальних проваджень. 

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування: проблем- 

ні питання. 
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5. Актуальні проблеми визначення строків досудового розслідування та їх 

продовження.  

6. Проблемні питання розгляду клопотань, ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування до його завершення та недопустимість 

розголошення відомостей досудового розслідування.  

7. Актуальні проблеми здійснення спеціального досудового розслідуван- 

ня кримінальних правопорушень.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:  

1. Назвіть процесуальні форми досудового розслідування. У чому їх 

відмінність?  

2. Які види підслідності у кримінальному процесі?  

3. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування? 

4. Назвіть строки досудового розслідування кримінального проступку.  

5. Назвіть строки досудового розслідування злочинів. 

 6. Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?  

7. Назвіть форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів. 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 3. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність 

діяння 

1. Питання кваліфікації перевищення між необхідної оборони.  

2. Юридична відповідальність в умовах дії при уявної оборони та край- ньої 

необхідності.  

3. Судова практика щодо обставини, що виключають злочинність діяння.  

4. Вирішення задач.  

 

Методичні поради з практичного заняття: Готуючись до заняття необхідно 

звернутись до матеріалів судової практики та матеріалів Пленуму 

Верховного суду України в питаннях застосування ст.ст. 118 та 124 КК 

України. Знайти приклади з практичної діяльності щодо обставин, що 

виключають злочинність діяння.  

 

 Тема 5. Теорія та практика реформування статусу учасників 

кримі- нального провадження 

 

Питання до практичного заняття:  

Вирішити задачі № 1-12 (сторінки 70-74) з навчального посібника: Прак- 

тикум з кримінального процесу / Л.Д.Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. 

Савицький, К.Г. Горелкіна. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.  
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Тема 6. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я, ста- тевої 

свободи та статевої недоторканості.  
 

Питання до практичного заняття:  

1. Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я, статевої 

свободи та статевої недоторканості.  

2. Судова практика щодо злочинів проти життя та здоров’я, статевої сво- 

боди та статевої недоторканості.  

3. Вирішення задач.  

 

Методичні поради з практичного заняття: Готуючись до заняття необхідно 

звернутись до матеріалів судової практики та матеріалів Пленуму 

Верховного суду України в питаннях кваліфікації злочинів проти життя та 

здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості. Знайти приклади. 46  

 

Тема 7. Актуальні проблеми злочинів проти власності.  

 

Питання до практичного заняття  

1. Особливості кваліфікації злочинів проти власності.  

2. Судова практика щодо злочинів проти власності.  

3. Вирішення задач.  

 

Методичні поради з практичного заняття: Готуючись до заняття необхідно 

звернутись до матеріалів судової практики та матеріалів Пленуму 

Верховного суду України в питаннях кваліфікації злочинів проти власності. 

Знайти приклади.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

Тема 1. Актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності.  

 

Реферати:  

1. Особливості відмежування продовжуваного злочину від триваючого.  

2. Особливості відмежування дійового каяття від добровільної відмови від 

вчинення злочину.  

3. Дискусійні питання кваліфікації готування та замаху на злочин з неко- 

нкретизованим (невизначеним) умислом.  

4. Правила кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки (дійове 

каяття).  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. Як кваліфікується готування до злочину при альтернативному та не- 

конкретизованому умислі?  
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2. Як кваліфікується невдала співучасть?  

3. Як кваліфікується досягнення змови на вчинення злочину, організації 

злочинної групи, участі в організованій групі?  

4. Як кваліфікується закінчений злочин, що являє собою готування до іншого 

злочину?  

5. Як кваліфікується невдала спроба вчинити злочин з матеріальним складом, 

якщо фактично заподіяна шкода є ознакою складу іншого закінченого 

злочину?  

 

Тема 2. Актуальні проблеми співучасті у злочині.  

 

Реферати:  

1. Правила кваліфікації дій співучасників при ексцесі виконавця.  

2. Правила кваліфікації посереднього виконавства.  

3. Правила кваліфікації співучасті зі спеціальним суб'єктом.  

4. Правила кваліфікації дій співучасників при провокації злочину.  

5. Правила кваліфікації окремих видів причетності до злочину.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. Яка відмінність організованої групи від злочинної організації?  

2. Як кваліфікуються дії учасників організованої групи чи злочинної ор- 

ганізації?  

3. Визначте правила кваліфікації дій співучасників при різних видах екс- 

цесу виконавця.  

4. Як кваліфікується дії співучасників при простій та складній співучасті?  

5. Як кваліфікується дії співучасників при добровільній відмові?  

 

Тема 3. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність 

діяння.  
 

Реферати:  

1. Актуальні питання щодо поняття та видів обставин, що виключають 

злочинність діяння. 

 2. Особливості умов правомірності затримання особи, що вчинила злочин. 3. 

Дискусійні питання щодо ознак крайньої необхідності.  

4. Перевищення заходів необхідних для затримання злочинця.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. Які умови правомірності необхідної оборони?  

2. Що означає перевищення між необхідної оборони?  

3. В якому випадку закон дозволяє застосовувати зброю, інші засоби та 

предмети незалежно від наслідків?  

5.Чим відрізняється необхідна оборона від крайньої необхідності? 

 6. За якої умови фізичний примус виключає відповідальність?  
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7. В якому випадку ризик визнається виправданим?  

8. В якому випадку буде перевищення меж заподіяння шкоди, при вико- 

нанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації?  

 

Тема 4. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми реалізації засад 

кримінального провадження.  

 

Реферати:  

1. Презумпція невинуватості у кримінальному процесі України та практиці 

Європейського суду з прав людини.  

2. Теоретичне розуміння змагальності у кримінальному процесі.  

3. «Розумність» строків у кримінальному процесі України та практиці Єв- 

ропейського суду з прав людини.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

 

1. Вирішити тестові завдання (сторінки 50-55) з навчального посібника : 

Практикум з кримінального процесу / Л.Д.Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. 

Савицький, К.Г. Горелкіна. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.  

 

Тема 5. Теорія та практика реформування статусу учасників кримі- 

нального провадження.  
 

Реферати:  

1. Суд присяжних в Україні. 

 2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному прова- 

дженні.  

3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного (обвинуваченого) у 

кримінальному процесі.  

4. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінальних 

процесуальних функцій.  

 

Тема 6. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я, статевої 

свободи та статевої недоторканості.  

 

Реферати:  

1. Актуальні проблеми зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби.  

2. Актуальні проблеми незаконного проведення аборту.  

3. Актуальні проблеми незаконної лікувальної діяльності.  

4. Актуальні проблеми примушування до вступу в статевий зв’язок.  

5. Актуальні проблеми статевих зносин з особою, яка не досягла статевої 

зрілості.  
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Завдання для самостійного вивчення:  

1. Які об’єктивні та суб’єктивні ознаки катування?  

2. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст. 134 КК України «Неза- 

конне проведення аборту»?  

3. В чому виражається суб’єктивна сторона зараження венеричною хво- 

робою?  

4. В чому виражається об’єктивна сторона порушення встановленого за- 

коном порядку трансплантації органів або тканин людини?  

5. Які наслідки не охоплюються «особливо тяжкими наслідками», при 

зґвалтуванні?  

6. В чому виражаються об’єктивні ознаки примушування до вступу в ста- 

тевий зв’язок?  

7. З чим пов’язується досягнення особою статевої зрілості?  

8. При яких умовах вчиняється примушування до вступу в статевий зв’язок?  

 

Тема 7. Актуальні проблеми злочинів проти власності.  

 

Реферати:  

1. Актуальні проблеми привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем.  

2. Актуальні проблеми умисного знищення або пошкодження майна.  

3. Актуальні проблеми самовільного зайняття земельної ділянки та само- 

вільне будівництво.  

4. Актуальні проблеми придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, 

одержаного злочинним шляхом.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. Яка відмінність насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я 

потерпілого від насильства, яке є небезпечним?  

2. У чому відмінність заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою від шахрайства?  

3. В чому виражаються об’єктивні ознаки умисного пошкодження об’єктів 

електроенергетики?  

4. В чому виражається об’єктивна сторона порушення обов’язків щодо 

охорони майна?  

5. У чому полягає відмінність вимагання від примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань?  

6. Що є предметом незаконного привласнення особою знайденого або чужого 

майна, що випадково опинилося у неї?  

 

Тема 8. Актуальні проблеми злочинів проти громадської безпеки, 

громадського порядку та моральності.  
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Реферати: 1. Актуальні проблеми недбалого зберігання вогнепальної зброї.  

2. Актуальні проблеми завідомо неправдивого повідомлення про загрозу 

безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.  

3. Особливості об’єктивних ознак масових заворушень.  

4. Дискусійні питання щодо кваліфікуючих ознак хуліганства.  

5. Спірні питання відносно предмету злочину, передбаченого ст. 297 КК.  

6. Місце вчинення злочину, передбаченого ст. 302 КК.  

 

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. В чому виражається суб’єктивна сторона фінансування тероризму?  

2. В чому полягає об’єктивна сторона незаконного виготовлення, пере- робки 

чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи 

зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибу- 

хових речовин чи вибухових пристроїв?  

3. Що є предметом порушення правил поводження з вибуховими, легко- 

займистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами?  

4. Які ознаки об’єктивної сторони знищення, пошкодження або прихо- 

вування документів чи унікальних документів Національного архівного 

фонду? 

 5. Що є предметом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження по- 

рнографічних предметів ?  

6. Особливості місця вчинення злочину при створенні або утриманні місць 

розпусти і звідництві?  

 

Тема 9. Актуальні проблеми злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  
 

Реферати:  

1. Дискусійні питання щодо відмежування зловживання владою або слу- 

жбовим становищем від суміжних злочинів.  

2. Особливості суб’єкта злочину у злочинах у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

3. Актуальні проблеми незаконного збагачення.  

4. Актуальні проблеми зловживання впливом.  

5. Актуальні проблеми завідомо незаконного затримання, приводу, до- 

машнього арешту або тримання під вартою.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

. Хто визнається службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми?  

2. В чому виражаються суб’єктивні ознаки декларування недостовірної 

інформації?  
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3. Хто є суб’єктом зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги?  

4. Що слід розуміти під тяжкими наслідками у статтях 364-367 КК?  

5. Що означає перевищення влади або службових повноважень працівни- ком 

правоохоронного органу?  

6. Що означає провокація підкупу?  

7. Хто є суб’єктом притягнення завідомо невинного до кримінальної від- 

повідальності?  

8. В чому виражаються об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення пра- ва 

на захист?  

9. Які особи не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не 

обіцяне приховування злочину?  

 

Тема 10. Проблеми доказового права у кримінальному провадженні.  

 

Реферати:  

1. Правові гарантії у кримінальному процесуальному доказуванні. 

 2. Непрямі докази у кримінальному процесі.  

3. Мета кримінального процесуального доказування.  

4. Презумпції і преюдиції у кримінальному процесуальному доказуванні.  

 

Завдання для самостійного вивчення:  

1. Надайте характеристику сутності та змісту кримінального 

процесуального доказування,  

 

Тема 11. Сучасні аспекти застосування заходів забезпечення кримі- 

нального провадження.  
 

Реферати:  

1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія розвитку та 

проблеми застосування.  

2. Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо дотримання 

положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.  

 

Завдання для самостійного вивчення: Законспектуйте основні положення: 53 

– Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 “Про 

затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі за- 

стосування застави як запобіжного заходу; – Положення про порядок 

застосування електронних засобів контролю, затверджене Наказом МВС 

України від 09 серпня 2012 року № 696; – Постанови пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

19 грудня 2014 року № 14 “Про узагальнення судової практики застосування 

судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо 
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обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”; – 

Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 4 “Про 

узагальнен- ня судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про 

застосування за- ходів забезпечення кримінального провадження”. Вирішіть 

тестові завдання (сторінки 135-139) з навчального посібника : Практикум з 

кримінального процесу / Л.Д.Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, К.Г. 

Горелкіна. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.  

 

Тема 12. Актуальні питання реалізації загальних положень досудово- го 

розслідування.  

 

Реферати:  

1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.  

2. Розгляд слідчим, прокурором клопотань під час досудового розсліду- 

вання.  

3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового розслі- 

дування. Завдання для самостійного вивчення:  

 

Законспектуйте основні положення наказів: Про затвердження Положення 

про порядок ведення Єдиного реєстру до- судових розслідувань: Наказ 

Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139. – Про 

затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних 

проваджень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2012 

року № 681; – Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного 

обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 06 листопада 2015 року № 1377. Вирішіть тестові завдання (сторінки 148-

153) з навчального посібника : Практикум з кримінального процесу / 

Л.Д.Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, К.Г. Горелкіна. – К.: КНТ, 2014. 

– 288 с.  

 

 

Тема 13. Сучасні аспекти проведення слідчих (розшукових) дій.  

 

Реферати: 

1. Особливості виклику та допиту малолітньої та неповнолітньої особи у 

кримінальному провадженні.  

2. Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій.  

3. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та процесуаль- не 

оформлення.  

4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення 

ухвали слідчого судді.  
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5. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні. Завдання для самостійного вивчення:  

 

Законспектуйте основні положення: – Постанови пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

17.10.2014 року № 9 “Про узагальнення судової практики щодо розгляду 

слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла 

чи іншого володіння особи”; – Постанови пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року 

№ 3 “Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею 

клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії”; – 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Гене- 

ральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України № 

114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.minjust.gov.ua/42544. Вирішіть тестові завдання 

(сторінки 170-174) з навчального посібника : Практикум з кримінального 

процесу / Л.Д.Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, К.Г. Горелкіна. – К.: 

КНТ, 2014. – 288 с. 
 

 
  

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

1. Що визнається закінченим злочином?  

2. До якої стадії відноситься виявлення умислу?  

3. Чи тягне за собою кримінальної відповідальності готування до злочину 

невеликої тяжкості?  

4. Як кваліфікується закінчений злочин?  

5. Як слід кваліфікувати вчинення непридатного замаху на «просте» вбивство 

(без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин)?  

6. Як слід кваліфікувати дії співучасників при ексцесі виконавця, коли 

виконавець замість задуманого співучасниками, вчиняє інший злочин?  

7. Чи можлива добровільна відмова при закінченому замаху на злочин?  

8. Як слід кваліфікувати дії співучасників (організатора, підбурювача, по- 

собника) у разі, коли вони повною мірою виконали свої функції у злочині, 

але виконавець вчинив лише незакінчений замах на обумовлений злочин?  

9. Як слід кваліфікувати вчинене при «відхиленні дії» при вбивстві?  

10. Як кваліфікуються готування до одного злочину та замах на вчинен- ня 

іншого злочину, якщо вони мають місце в системі повторності тотожних 

злочинів?  

11. При вчиненні яких злочинів неможлива стадія готування?  
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12. Чи можлива стадія замаху при вчиненні вбивства через необережність? 

13. Як слід кваліфікувати організацію або утримання місць для незаконного 

вживання наркотичних засобів?  

14. Як слід кваліфікувати дії учасників злочинної організації при вчинені 

ними злочину?  

15. Як кваліфікуються дії групи осіб, яка за попередньою змовою заподія- ла 

потерпілому умисне тяжке тілесне ушкодження?  

16. Які обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені Кри- 

мінальним кодексом України?  

17. Які інтереси можна захистити у стані необхідної оборони?  

18. Чому можна завдати шкоди у стані необхідної оборони?  

19. У чому полягає перевищення меж необхідної оборони?  

20. В якому випадку закон дозволяє застосовувати зброю, інші засоби та 

предмети незалежно від наслідків?  

21. В яких випадках перевищення меж необхідної оборони карається за 

кримінальним законодавством України?  

22. Чи підлягає відповідальності особа, якщо вона в стані “уявної оборони” 

не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припу- 

щення щодо нападу, але при цьому перевищила межі захисту?  

23. Чи можлива необхідна оборона проти правомірних дій (наприклад, проти 

санкціонованого обшуку)?  

24. В якому випадку відсутній ексцес оборони, незалежно від тяжкості 

заподіяної шкоди?  

25. Що є підставою виникнення стану необхідної оборони?  

26. Що означає крайня необхідність?  

27. В яких випадках особа не підлягає кримінальній відповідальності за 

перевищення меж крайньої необхідності?  

28. За якої умови фізичний примус виключає відповідальність?  

29. Чи підлягає відповідальності за виконання явно злочинного наказу або 

розпорядження особа, яка усвідомлювала або могла усвідомити його злочин- 

ність?  

30. В якому випадку ризик визнається виправданим?  

31. В якому випадку буде перевищення меж заподіяння шкоди, при вико- 

нанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації?   

32. Чи є випадки, коли уявна оборона виключає кримінальну відповідаль- 

ність?  

33. Як у Кримінальному кодексі України визначається поняття умисного 

вбивства?  

34. На які види поділяються умисні вбивства?  

35. Які обставини обтяжують відповідальність при умисному вбивстві?  

36. Чи може вбивство однієї людини і замах на життя іншої кваліфікувати як 

вбивство двох або більше осіб?  
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37. Коли умисне вбивство слід кваліфікувати як вчинене з корисливих 

мотивів?  

38. Хто може бути суб’єктом умисного вбивства?  

39. Яка ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 129 КК 

«Погроза вбивством» є обов’язковою?  

40. Що таке тілесні ушкодження?  

41. Які ознаки тяжкого тілесного ушкодження?  

42. За якими ознаками умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) слід відмежовувати 

від тяжких тілесних ушкоджень, що потягли за собою смерть потерпілого (ч. 

2 ст. 121 КК)?  

43. Які види легких тілесних ушкоджень?  

44. Які кваліфікуючі ознаки зґвалтування, передбачені у ч. 2 ст. 152 КК?  

45. Які є типові форми насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом (ст. 153 КК)?  

46. Які тілесні ушкодження не охоплюються фізичним насильством при 

зґвалтуванні (ч.1 ст. 152 КК)?  

47. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною зґвалтування (ст.152 КК)? 

48. Коли зґвалтування (ч.1 ст.152 КК) вважається закінченим злочином?  

49. Які наслідки не охоплюються «особливо тяжкими наслідками», при 

зґвалтуванні (ч.4 ст. 152 КК)?  

50. Яка є основна відмінність між зґвалтуванням (ст.152 КК) і насильни- 

цьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 КК)? 

51. З чим пов’язується досягнення особою статевої зрілості?  

52. При яких умовах вчиняється примушування до вступу в статевий зв'язок 

(ст.154 КК)?  

3. Яка основна відмінність розбою від вимагання?  

54. Який матеріальний розмір завданої шкоди визначає межу між дрібним 

викраденням та злочинним викраденням?  

55. Яка основна відмінність крадіжки від грабежу?  

56. Як визначається значна шкода для потерпілого при крадіжці (ч.3 ст.185 

КК)?  

57. Коли крадіжка не визнається вчиненою повторно (ч.2 ст. 185 КК)?  

58. Коли крадіжка (ст.185 КК) вважається закінченим злочином?  

59. Що є предметом незаконного привласнення особою знайденого або 

чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)?  

60. Коли розбій визнається вчиненим повторно (ч.2 ст. 185 КК)?  

61. Що слід розуміти під насильством, небезпечним для життя чи здоров'я 

особи під час розбою (ст.187 КК)?  

62. Коли викрадення не вважається вчиненим таємно?  

63. Які наслідки не охоплюються розбоєм (ст. 187 КК)?  

64. У чому полягає схожість вимагання (ч.1 ст.189 КК) та примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань( ч.1 ст.355 КК)? 

65. Яка кваліфікуюча обставина передбачена при вчиненні шахрайства 

(ст.190 КК)?  
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66. Коли самовільне будівництво будівель або споруд (ст. 197-1) вважається 

закінченим злочином?  

67. Яка ознака суб’єктивної сторони складу злочину, який передбачено ч. 1 

ст. 255 КК “Створення злочинної організації” є обов’язковою?  

68. Хто може бути звільнений від кримінальної відповідальності за зло- чин, 

передбачений ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”?  

69. В якому випадку потурання учасникам злочинної організації буде 

злочином, передбаченим ч. 2 ст. 256 КК “Сприяння учасникам злочинних 

орга- нізацій та укриття їх злочинної діяльності”?  

70. Чи буде утворювати ознаку бандитизму (ст. 257 КК) використання під час 

нападів зброї, яка непридатна до використання?  

71. В якому випадку застосування зброї можна віднести до терористичного 

акту?  

72. Чи буде зберігання матеріалів, які містять публічні заклики до вчи- нення 

терористичного акту, злочином, передбаченим ч. 1 ст. 258-2 КК?  

73. Чи утворює жартівливе повідомлення про загрозу вибуху у середній 

школі під час занять злочин?  

74. У чому полягає відмінність між воєнізованим та збройним формуван- ням 

чи групою (ст. 260 КК)?  

75. Який склад злочину утворює напад із застосуванням насильства, яке є 

небезпечним для життя і здоров’я, вчинений з метою заволодіння 

вибухівкою?  

76. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 293 КК “Групове 

порушення громадського порядку” та ст. 294 КК “Масові заворушення”?  

77. Які дії не охоплюються особливою зухвалістю при вчиненні хуліганс- тва 

(ст. 296 КК)?  

78. Які дії охоплюються винятковим цинізмом при вчиненні хуліганства (ст. 

296 КК)?  

79. Яка кваліфікуюча обставина передбачена при хуліганстві (ст.296 КК)?  

80. Коли групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК) може бу- ти 

закінченим злочином?  

81. Що не може бути предметом жорстокого поводження з тваринами (ст. 

299 КК)?  

82. Які форми об’єктивної сторони протиправних дій з творами, що про- 

пагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нете- рпимість та дискримінацію не передбачені в ч.1 ст. 300 КК?  

83. Які обов’язкові цілі протиправних дій з порнографічними предметами (ст. 

301 КК)?  

84. Які дії охоплюються сутенерством (ст. 303 КК)?  

85. Які основні відмінності групового порушення громадського порядку (ст. 

293 КК) від хуліганства (ст. 296 КК)?  

86. Хто може бути виконавцем (співвиконавцем) зловживання владою або 

службовим становищем?  
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87. Які особи можуть визнаватись організатором, підбурювачем, пособ- 

ником зловживання владою або службовим становищем?  

88. Яким злочином за конструкцією об’єктивної сторони є зловживання 

владою або службовим становищем?  

89. Які дії не відносяться до перевищенням влади або службових повно- 

важень працівником правоохоронного органу?  

90. Які дії не визнаються болісними і такими, що ображають особисту 

гідність потерпілого, за відсутності ознак катування?  

91. Які наслідки не визнаються тяжкими при перевищенні влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу?  

92. Які дії не характерні для службового підроблення (ст.366 КК)?  

93. Які особи не можуть визнаватися службовими?  

94. Що визнається предметом неправомірної вигоди?  

95. Чи є представник влади службовою особою?  

96. Що означає зловживання впливом (ст. 369-2 КК)?  

97. Яка кваліфікуюча ознака передбачена в ст. 368 КК (прийняття про- 

позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)? 

98. Яка шкода у статтях 364 КК (зловживання владою або службовим 

становищем), 365 КК (перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу), 367 КК (службова недбалість) 

вважається істотною, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків? 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

 

 Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» є лекційні, 

семінарські, практичні заняття, самостійна робота. Після закінчення 

вивчення цієї навчальної дисципліни слухачі складають екзамен.  

 Словесні методи:  

 Розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів на 

про- тязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, 

розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу 

залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та 

доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.  

 Бесіда – це діалог між викладачем та слухачем, який дає можливість за 

допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

слухача на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач 

активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, 

розв'язання проблемної ситуації.  

 Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика 
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нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки 

викладача, відповіді на запитання.  

 Наочні методи:  

 Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Демонстрація 

характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, 

демонстрація навчальних фільмів. Навчальна робота під керівництвом 

викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, 

самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.  

 Рольова гра: пояснення фабули (змісту й умов гри); підготовку дійових 

осіб для виконання своїх ролей; підготовку учнів-експертів, ведучого. 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь 

слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів 

контролю.  

 Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей 

щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а 

також шляхом:  проведення експрес-опитувань,  тестування,  підготовки 

доповідей і рефератів,  написання самостійних і модульних контрольних 

робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань слухачів і 

вмін- ня застосовувати їх на практиці.  

 Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння слухачами, 

теоретичного і практичного матеріалу і здійснення в межах семестру 

наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних 

навичок оцінюється в процесі виконання слухачами аналізу матеріалів 

кримінального провадження за тематикою навчальної дисципліни. 

 Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення 

вивчення всього курсу навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

кримінального права та процесу». Підсумкову оцінку якості засвоєння 

навчальної програми визначають за результатами екзамену. 

 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 та Таблиця 2 

Таблиця 1 
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Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Питання до екзамену 

1. Актуальні проблеми та кваліфікація закінченого злочину.  

2. Актуальні проблеми та кваліфікація готування до злочину.  

3. Актуальні проблеми та кваліфікація замаху на злочин.  

4. Формула кваліфікації при попередній злочинній діяльності.  

5. Актуальні проблеми та кваліфікація добровільної відмови від дове- 

дення злочину до кінця.  

6. Актуальні проблеми та кваліфікація готування до злочину та замаху на 

злочин при альтернативному й неконкретизованому умислі.  

7. Актуальні проблеми та кваліфікація злочину, вчиненого в співучасті.  

8. Формула кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.  

9. Актуальні проблеми та кваліфікація дій виконавця.  

Аудиторна робота, поточне тестування та 

самостійна робота 

Підсумков

ий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

Номерація теми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Екзамен 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

 

60 балів 

 

 

40 балів 

 

100 балів 
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10. Актуальні проблеми та кваліфікація дій організатора.  

11. Актуальні проблеми та кваліфікація дій учасників організованої групи 

чи злочинної організації.  

12. Актуальні проблеми добровільної відмови від доведення злочину до 

кінця при співучасті. 

13. Актуальні проблеми та кваліфікація дій співучасників при ексцесі ви- 

конавця.  

14. Актуальні проблеми та кваліфікація злочину, вчиненого групою осіб і 

групою осіб за попередньою змовою.  

15. Актуальні проблеми та кваліфікація невдалої співучасті.  

16. Актуальні проблеми та кваліфікація дій підбурювача.  

17. Актуальні проблеми та кваліфікація дій пособника.  

18. Актуальні проблеми та кваліфікація посереднього виконавства. 

19. Актуальні проблеми та кваліфікація співучасті зі спеціальним 

суб'єктом. 

20. Актуальні проблеми та кваліфікація вчиненого при провокації злочину. 

21. Актуальні проблеми та кваліфікація причетності до злочину, її відмін- 

ність від співучасті.  

22. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність діяння. 

23. Актуальні проблеми необхідної оборони.  

24. Актуальні проблеми затримання особи, що вчинила злочин.  

25. Актуальні проблеми крайньої необхідності.  

26. Актуальні проблеми вбивства: поняття та види. . 

27. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації тілесних ушкоджень. 

28. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та статевої не- 

доторканості.  

29. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації розбою (ст.187 КК) і 

вимагання (ст.189 КК) як злочинів проти власності.  

30. Актуальні проблеми злочинів проти громадської безпеки: поняття, 

загальна характеристика й види.  

31. Актуальні проблеми бандитизму.  

32. Актуальні проблеми терористичного акту.  

33. Актуальні проблеми незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами.  

34. Актуальні проблеми злочинів проти громадського порядку та 

моральності: поняття, загальна характеристика і види. 

35. Актуальні проблеми групового порушення громадського порядку.  

36. Актуальні проблеми масових заворушень. Відмінність від суміжних 

злочинів. 
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37. Актуальні проблеми хуліганства.  

38. Актуальні проблеми втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.  

39. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян та 

злочинів проти журналістів. 

40. Актуальні проблеми підкупу працівника підприємства, установи чи 

організації.  

41. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації зловживання владою 

або службовим становищем (ст.364 КК) і перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.365 

КК) та суміжних злочинів.  

42. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації службового підроб- 

лення (ст. 366 КК). 

43. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації службової недбалості 

(ст. 367 КК).  

44. Актуальні проблеми та особливості кваліфікації прийняття пропози- 

ції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(ст.368 КК) і суміжних злочині. 

45. Сучасні аспекти реалізації у кримінальному процесі недоторканності 

житла чи іншого володіння особи. 

46. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя як засади кри- 

мінального провадження. 

47. Сучасні аспекти реалізації засад забезпечення права на свободу і осо- 

бисту недоторканність та недоторканність права власності. 

48. Проблемні питання реалізації презумпції невинуватості. 

49. Актуальні питання забезпечення права на захист.  

50. Проблеми реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні 

ними суду своїх доказів.  

51. Сучасні аспекти реалізації засади розумних строків у кримінальному 

процесі.  

52. Гласність і відкритість судового розгляду.  

53. Суд, слідчий суддя, присяжний: проблемні питання реалізації їх про- 

цесуального статусу.  

54. Сучасні аспекти участі прокурора у кримінальному процесі та його 

процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. 

55. Керівник органу досудового розслідування, слідчий органу досудового 

розслідування в кримінальному процесі.  

56. Проблеми реалізації процесуального статусу підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному процесі.  
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57. Проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні. 

58. Представники, законні представники потерпілого, представник юри- 

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як суб’єкти 

кримінального процесу.  

59. Актуальні проблеми участі потерпілого і свідка у кримінальному про- 

цесі.  

60. Експерт і спеціаліст, перекладач, заявник та понятий як учасники 

кримінального провадження. 

61. Сучасні аспекти відводів учасників кримінального провадження. 

62. Проблеми забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. 

63. Актуальні проблеми кримінального процесуального доказування: по- 

няття, предмет, межі та суб’єкти. 

64. Докази та їх види: актуальні проблеми властивостей доказів.  

65. Актуальні питання визнання доказів недопустимими.  

66. Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні.  

67. Проблемні питання перевірки та оцінки доказів.  

68. Актуальні проблеми отримання показань у кримінальному 

провадженні.  

69. Речові докази та документи як джерела доказів, проблеми їх збирання 

та зберігання.  

70. Актуальні проблеми отримання висновку експерта, види експертиз за 

процесуальною ознакою.  

71. Запобіжні заходи та їх види: актуальні питання визначення підстав за- 

стосування запобіжних заходів. 

72. Сучасні аспекти регламентації загального порядку застосування, змі- 

ни чи скасування запобіжного заходу.  

73. Проблемні питання застосування особистого зобов’язання та особистої 

поруки. 

74. Проблеми застосування застави у кримінальному провадженні. 

75. Організаційні та правові проблеми застосування домашнього арешту у 

кримінальному провадженні. 

76. Проблемні питання застосування тримання під вартою.  

77. Актуальні питання затримання особи у досудовому провадженні. 

78. Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою 

особою. 

79. Проблемні питання виклику до органів, які здійснюють кримінальне 

провадження. Наслідки неприбуття на виклик.  
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80. Процесуальний порядок здійснення приводу у кримінальному 

провадженні.  

81. Проблемні питання здійснення тимчасового доступу до речей і доку- 

ментів. 

82. Застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом. 

83. Проблемні питання відсторонення від посади у кримінальному прова- 

дженні.  

84. Проблемні питання здійснення тимчасового вилучення майна у кримі- 

нальному провадженні. 

85. Проблемні питання здійснення арешту майна у кримінальному прова- 

дженні. 

86. Організаційні та правові проблеми початкового етапу досудового роз- 

слідування. 

87. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

88. Строки досудового розслідування: порядок обрахування та продов- 

ження. 

89. Проблеми визначення підслідності у кримінальному провадженні. Її 

види. 

90. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

91. Проблемні питання об’єднання і виділення матеріалів досудового роз- 

слідування. 

92. Сучасні аспекти взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

розслідуванні кримінальних правопорушень. 

93. Проблеми розгляду клопотань під час досудового розслідування. 

94. Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій.  

95. Сучасні аспекти провадження слідчих (розшукових) дій. 

96. Допит у досудовому провадженні. Особливості допиту малолітньої або 

неповнолітньої особи. 

97. Актуальні питання проведення слідчих (розшукових) дій у режимі ві- 

деоконференції. 

98. Проблемні питання проведення слідчого експерименту у криміналь- 

ному провадженні. 

99. Актуальні питання здійснення обшуку у кримінальному провадженні. 

100. Огляд і його види. Проблемні питання проведення окремих видів 

огляду.  

101. Пред’явлення для впізнання: види та процесуальний порядок 

проведення. 

102. Підстави проведення експертизи та порядок залучення експерта. 
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103. Загальні правила проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій.  

104. Проблемні питання повідомлення про підозру. 

105. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. 

106. Актуальні питання закінчення досудового розслідування. 

107. Види особливих порядків кримінального провадження. 

108. Здійснення кримінального провадження на підставі угод: 

актуальні проблеми.  

109. Проблемні питання здійснення кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. 

110. Актуальні проблеми кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

111. Актуальні питання здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

112.  Проблемні питання кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розта- шованого в Україні. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 
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19. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфіка- 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті  

1. www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

3. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України. 

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України.  

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні  

6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду 

України. 
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7. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.  

8. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ.  

9. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України.  

10. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України.  

11. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

12. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

13. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

14. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського.  

15. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України.  

16. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної 

літератури «Правознавець».  

17. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального 

бюро Інтерполу в Україні. 

18. http: // 

library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=909:spysok-

rekomendovanoi-literatury&Itemid=151 – Національна академія імені Ярослава 

Мудрого. 

21.  


