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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів 
– 3

Галузь знань
08 «Право» Нормативна

Спеціальність підготовки 
081 «Право»

Змістових модулів 
–2

Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________

Рік підготовки:
6-й 6-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 
                                 

Семестр

Загальна кількість 
годин – 180 

10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної 
роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр

22 год. 12 год.
Семінарські

24 год. 6 год.
Лабораторні

Самостійна робота
134 год. 162 год.
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 46/134

для заочної форми навчання – 18/162

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  поглиблений  комплекс

знань з кримінально-правової та кримінально-процесуальної політики України



на сучасному етапі розвитку для виконання майбутніми юристами службових

повноважень на необхідному професійному рівні.

Міждисциплінарні  зв’язки:  з  конституційним  правом,  кримінальним

правом  та  кримінальним  процесом,  кримінально-виконавчим  правом,

адміністративним правом, юстицією в Україні.

Мета вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та

процесу»  – формування  високого  рівня  компетентності  для  здійснення

ефективної  діяльності  в  сфері  кримінальної  юстиції  з  урахуванням  останніх

досягнень  правової  науки  та  міжнародного  досвіду,  зокрема  глибоких

теоретичних знань і практичних навичок для здійснення кваліфікації злочинів

під  час  досудового  розслідування  і  правосуддя,  а  також  знань  про  сучасні

тенденції  розвитку  кримінального  і  кримінального  процесуального  права

України.

Завдання курсу  – поглиблення  знань  кримінального  та  кримінального

процесуального законодавства України, формування умінь і компетентності для

проведення кримінально-процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень

під час  складних кримінальних проваджень,  здатність  аналізувати  проблемні

положення кримінального і кримінально-процесуального права для здійснення

ефективного нормотворчого процесу і методичного забезпечення організації та

управління в сфері кримінальної юстиції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– проблеми кримінальної відповідальності, складу злочину та кваліфікації

кримінально караних діянь;

– теоретичні  положення щодо злочинів  проти життя та здоров'я  особи,

злочинів проти власності та злочинів у сфері господарської діяльності, а також

щодо  правового  становища  особи  у  кримінальному  процесі,  регулювання

досудового  розслідування  та  системи перегляду  судових  рішень  і  особливих

форм кримінального провадження;



– сучасні  проблеми,  пов’язані  із  застосуванням  органами  досудового

розслідування,  прокуратури  і  суду  норм  кримінального  і  кримінально-

процесуального права;

– сучасні  проблеми,  пов’язані  із  застосуванням  органами  досудового

розслідування,  прокуратури  і  суду  норм  кримінального  і  кримінально-

процесуального права;

вміти: 

– застосовувати  сучасні  методи  дослідження  і  аналізу  проблем

кримінального процесу в роботі органів досудового розслідування, прокуратури

і суду;

– проводити  наукові  дослідження  проблемних  ситуацій,  пов’язаних  із

застосуванням  органами  досудового  розслідування,  прокуратури  і  суду  норм

кримінального і кримінально-процесуального права;

– обґрунтувати рішення щодо оцінки діяння з  ознаками кримінального

правопорушення;

– приймати  процесуальні  рішення  на  всіх  стадіях  кримінального

провадження;

– правильно  тлумачити  і  застосовувати  норми  кримінального  та

процесуального права у складних ситуаціях, що виникають під час здійснення

кримінального судочинства;

– здійснювати  методичне забезпечення  діяльності  органів  кримінальної

юстиції  і  проводити  навчання  працівників  правоохоронних  органів  з  питань

застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права;

– надавати правову допомогу та  консультації  громадянам з практичних

питань  застосування  норм  кримінального  та  кримінально-процесуального

права.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми кримінального права

Тема № 1. Проблеми розуміння кримінальної відповідальності та її

підстава

Проблеми  визначення  поняття  кримінальної  відповідальності.

Кримінальна  відповідальність  як  елемент  механізму  кримінально-правового

регулювання:  юридична  природа,  основний  зміст,  функції.  Кримінальна

відповідальність  та  інші  елементи  механізму  кримінально-правового

регулювання  (кримінально-правові  норми,  юридичні  факти,  кримінально-

правові  відносини).  Форми  кримінальної  відповідальності.  Підстава

кримінальної відповідальності.

Тема № 2. Теоретичні та практичні проблеми складу злочину 

Поняття та значення складу злочину. Співвідношення поняття злочину і

юридичного  складу  злочину. Загальна  структура,  специфічна  конструкція  та

нормативний зміст юридичного складу злочину як його основні кримінально-

правові  характеристики.  Загальна  структура  юридичного  складу  злочину, її

складові  частини.  Специфічна  конструкція  юридичного  складу  злочину  як

системне  поєднання  його  елементів.  Обов’язкові  та  альтернативні  елементи

специфічної  конструкції  юридичного  складу  злочину.  Особливі  елементи

юридичного складу  злочину. Зв’язки  між окремими елементами юридичного

складу злочину. Нормативний зміст юридичного складу злочину як сукупність

визначених кримінальним законом змістовних характеристик його обов’язкових

та альтернативних елементів і зв’язків між ними. Загальний та конкретизований

нормативний  зміст  юридичного  складу  злочину. Ознака  юридичного  складу

злочину як змістовна характеристика його окремого елементу та  зв’язку між

елементами. Особливості окремих різновидів ознак юридичного складу злочину

(постійні, бланкетні, оціночні тощо). Поняття кваліфікації злочинів.

Тема 3. Актуальні проблеми стадій вчинення умисного злочину 



Спеціальні  питання  кваліфікації  незакінченої  злочинної  діяльності.

Актуальні  та  дискусійні  питання  кваліфікації  окремих  видів  готування  до

злочину. Кваліфікація невдалої  співучасті.  Кваліфікація готування до злочину

при  альтернативному  умислі.  Кваліфікація  готування  до  злочину  при

неконкретизованому умислі. Особливості кваліфікації окремих видів замаху на

злочин. 

Кваліфікація посягання при «відхиленні дії». Кваліфікація при помилці в

об’єкті, предметі, особі потерпілого. Кваліфікація замаху при альтернативному

та  неконкретизованому  умислі.  Формула  кваліфікації  попередньої  злочинної

діяльності.  Юридичне  значення  добровільної  відмови  від  вчинення  злочину.

Умови правомірності добровільної відмови. Особливості добровільної відмови

на  стадії  закінченого  замаху.  Кваліфікація  невдалої  добровільної  відмови.

Кваліфікація добровільної відмови співучасників.

Тема 4. Актуальні проблеми співучасті у злочині 

Співучасть  у  злочині,  її  об’єктивні  та  суб’єктивні  ознаки.  Актуальні

проблеми співучасті у злочині. Спільна участь осіб у виконанні злочину. Зміст

цієї  ознаки.  Суб’єктивні  ознаки  співучасті.  Спільність  умислу  співучасників.

Особливості  інтелектуального  моменту  умислу  співучасників.  Питання  про

можливість  одностороннього  суб’єктивного  зв’язку  між  співучасниками.

Вольовий момент умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в

злочинах,  які  вчинені  з  необережності.  Відмежування  співучасті  від

«необережного спричинення». Значення мотиву та мети при вчиненні злочину у

співучасті. 

Актуальні  питання  щодо  видів  співучасників  та  їх  визначення  у

Кримінальному кодексі  України. Загальні  питання кваліфікації  діянь окремих

співучасників.  Виконавець  та  співвиконавець  злочину.  Організатор  злочину.

Підбурювач  до  злочину.  Способи  підбурювання.  Об’єктивні  та  суб’єктивні

ознаки  підбурювання.  Пособник  злочину.  Види  пособництва.  Об’єктивні  та



суб’єктивні ознаки пособництва. Відмежування пособництва від підбурювання.

Актуальні питання причетності до злочину. 

Види причетності: переховування, недонесення, потурання (ч. 6 і 7 ст. 27

КК). Відповідальність за причетність до злочину. 

Форми  співучасті.  Вчинення  злочину  групою  осіб,  групою  осіб  за

попередньою  змовою,  організованою  групою  та  злочинною  організацією.

Дискусійні  питання  кваліфікації  різних  форм  співучасті.  Особливості

кваліфікації  діянь  учасників  організованої  групи  чи  злочинної  організації.

Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність відповідальності

учасників від дій виконавця. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників

при різних формах співучасті.  Кримінальна відповідальність  організаторів  та

учасників організованої групи і злочинної організації. Призначення покарання

співучасникам. Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє

виконавство (виконання). 

Співучасть  у  злочині  зі  спеціальним  суб’єктом.  Провокація  злочину.

Актуальні питання ексцесу виконавця.  Види ексцесу виконавця. Кваліфікація

дій  співучасників  при  ексцесі.  Невдале  підбурювання  та  пособництво.

Спеціальні  питання  кваліфікації  злочинів,  вчинених  у  співучасті  (ексцес

виконавця, співучасть із спеціальним суб'єктом, провокація злочину). Актуальні

питання добровільної відмови співучасників. 

Добровільна  відмова  виконавця.  Відповідальність  інших  співучасників

при  добровільній  відмові  виконавця.  Особливості  добровільної  відмови

підбурювача  та  пособника.  Особливості  кваліфікації  за  наявності  одночасно

ознак  співучасті  у  злочині  та  причетності  до  злочину.  Дискусійні  питання

кваліфікації  добровільної  відмови  від  доведення  злочину  до  кінця  при

співучасті. 



Тема  5.  Проблеми  кваліфікації  злочинів  проти  життя  та  здоров’я

особи

Конституційні основи захисту життя та здоров’я громадян. Поняття особи

в кримінальному праві України. Поняття та принципи кримінально – правового

захисту особи,  що мають нормативне  значення.  Види злочинів  проти  особи.

Відмежування  злочинів  проти  особи  від  суміжних  злочинів.  Подолання

конкуренції кримінально – правових норм, що передбачають злочини, основним

та  додатковим об’єктом яких визнається  життя та  здоров’я  особи.   Випадки

колізії  санкцій  окремих  кримінально  –  правових  норм,  що  передбачають

злочини проти життя та здоров’я.

Недосконалість  чинного  законодавства  щодо  відповідальності  за

посягання  на  життя  та  здоров’я  особи  та  спроби  їх  вирішення  у  керівних

положеннях вищої судової інстанції. Розв’язання проблем конкуренції злочинів

проти життя та здоров’я за безпосереднім об’єктом. Встановлення суб’єктивних

ознак  складів  злочинів  шляхом  визначення  ознак  об’єктивної  сторони.

Перспективи подальшого вдосконалення законодавчої бази, якою захищаються

життя  та  здоров’я  людей.  Можливості  часткової  компенсації  законодавчих

прорахунків за допомогою сукупної кваліфікації.

Тема 6. Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Кваліфікація  злочинів  проти  власності  за  безпосереднім  об’єктом.

Поняття  предмета  злочину,  ознаки  предмета  злочину.  Відмінність  об’єкту

злочину  від  предмета  злочину.  Відмінність  предмета  злочину  від  предмета

суспільних відносин та  від  предмета  злочинного впливу. Ознаки об’єктивної

сторони  злочинів  проти  власності.  Кваліфікація  попередньої  злочинної

діяльності.  Суб’єктивні  знаки  злочинів  проти  власності.  Поняття  корисного

мотиву  та  його  значення  для  кваліфікації  злочинів.  Конкуренція  за

суб’єктивною стороною та способи її вирішення. Суб’єкт злочину, поняття та

значення спеціального суб’єкту. Кваліфікуючи ознаки злочинів проти власності.

Поняття  проникнення,  житла,  приміщення  іншого  сховища.  Законодавчі



прорахунки  у  визначенні  критерії  оціночних  понять,  шляхи  розв’язання

проблеми  критеріїв  оціночних  понять.  Практичне  розв’язання  проблеми

конкуренції  злочинів  за  предметом  злочину  та  суб’єктом.  Врегулювання

окремих спірних положень в кваліфікації злочинів проти власності у керівних

положеннях вищої судової інстанції.

Тема  7.  Проблеми  кваліфікації  злочинів  у  сфері  господарської

діяльності

Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності за безпосереднім

об’єктом.  Значення  додаткового та  факультативного об’єктів  для кваліфікації

господарських злочинів. Визначальне значення нормативної бази, що виступає

джерелом насичення банкетних норм  VII розділу Особливої  частини КК для

відмежування злочинів від правопорушень та встановлення ознак об’єктивної

сторони  господарських  злочинів.  Реалізація  ідеї  декриміналізації  злочинів  у

сфері господарської діяльності у Законі України № 4025–XVII від 15.11. 2011 р.

Відмежування злочинів від адміністративних правопорушень за цим Законом.

Розв’язання  проблеми  застосування  оціночних  понять,  шляхи  розв’язання

проблеми критеріїв оціночних понять при кваліфікації господарських злочинів.

Проблемні питання вдосконалення існуючих критеріїв оціночних понять щодо

злочинів  у  сфері  господарської  діяльності.  Практичне  розв’язання  проблеми

конкуренції злочинів за предметом злочину  та суб’єктом. Проблемні питання

кваліфікації  злочинів за суб’єктивними ознаками. Конкуренція господарських

злочинів  з  іншими  за  суб’єктом  злочину.  Встановлення  кваліфікуючих  та

особливо  кваліфікуючих  ознак  злочинів  у  сфері  господарської  діяльності.

Врегулювання окремих спірних положень  кваліфікації господарських злочинів

у керівних положеннях вищої судової інстанції.



Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми кримінального процесу

Тема 8.  Актуальні  питання забезпечення прав і  законних інтересів

учасників кримінального провадження

Поняття, сутність і класифікація прав, свобод та законних інтересів особи

у  кримінальному  судочинстві.  Гарантії  прав  і  законних  інтересів  особи  в

кримінальному процесі.

Правове  становище особи як  певного учасника кримінального процесу

(заявника;  особи,  яка  з’явилася  з  повинною;  особи,  яка  дає  пояснення;

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; захисника; потерпілого, цивільного

позивача  і  цивільного  відповідача  та  їх  представників;  свідка;  експерта;

спеціаліста та ін.) і проблеми реалізації нею своїх прав та законних інтересів на

сучасному етапі.

Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та їх

правові гарантії у кримінальному процесі. Захисник в кримінальному процесі,

його права і обов’язки. Потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач в

кримінальному процесі, їх права та законні інтереси. Права і обов’язки свідка,

експерта, спеціаліста, перекладача і понятого в кримінальному процесі. Особи,

які не можуть бути допитані як свідки у кримінальній справі. 

Засоби  забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть  участь  у  кримінальному

процесі.  Підстави  і  процесуальний  порядок  їх  застосування.  Роль  відомчого

контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за забезпечення прав і

законних інтересів особи в кримінальному процесі.

Тема  9.  Актуальні  питання   застосування  заходів  забезпечення

кримінального провадження

Заходи  забезпечення  кримінального  провадження  та  їх  види.  Виклик

слідчим,  прокурором,  судовий  виклик  і  привід.  Накладення  грошового

стягнення;  тимчасове  обмеження  у  користуванні  спеціальним  правом.

Відсторонення  від  посади.  Тимчасовий  доступ  до  речей  і  документів.

Тимчасове  вилучення  майна.  Арешт  майна.  Запобіжні  заходи  та  їх  види.



Порядок,  підстави  та  мета  застосування  запобіжних  заходів.  Особисте

зобов’язання.  Особиста  порука.  Застава.  Домашній  арешт.  Застосування

електронних засобів контролю. Тримання під вартою. Затримання та його види.

Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

Тема 10. Актуальні питання здійснення досудового розслідування

Досудове  слідство  як  форма  досудового  розслідування.  Компетенція  і

повноваження суб’єктів, які здійснюють досудове слідство. Загальні положення

досудового розслідування та перспективи їх удосконалення. Підслідність та її

види. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

Строки  досудового  слідства.  Порядок  продовження  строків  досудового

розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Негласні (розшукові)

слідчі дії.

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів, її поняття, завдання, форми

і  правова  основа.  Слідча  група,  підстави  і  порядок  її  створення  та

функціонування.  Правила  застосування  науково-технічних  засобів  під  час

досудового  слідства.  Використання  спеціальних  знань  під  час  досудового

слідства.  Забезпечення  органами  досудового  розслідування  відшкодування

шкоди, завданої злочином. Підстави, умови і порядок зупинення та відновлення

досудового слідства. 

Форми  закінчення  досудового  слідства.  Співвідношення  відомчого

процесуального  контролю,  прокурорського  нагляду  і  судового  контролю  за

досудовим слідством. Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час

досудового слідства.

Тема 11. Актуальні питання судового розгляду та виконання судових

рішень

Поняття,  суть  і  значення  стадії  судового  розгляду.  Поняття  і  зміст

загальних  положень  судового  розгляду.  Процедура  судового  розгляду,  її

структура і  зміст. Вирок суду, його постановлення і  проголошення.  Обрання,



зміна або скасування запобіжного заходу в суді. Проведення процесуальних дій

у режимі відео конференції під час судового провадження. Роз’яснення судового

рішення. Провадження в суді присяжних. Спрощене провадження в суді першої

інстанції у справах про кримінальні проступки. Виконання вироку. Звернення

вироку  до  виконання.  Нагляд  прокурора  за  виконанням  вироків  та  інших

судових рішень.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви

змістових
модулів і

тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о 

у тому числі усь
ого 

у тому числі
л п се

м
ін
д

с.р. л п се
м

ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми кримінального права 

Тема 1. 
Проблеми 
розуміння 
кримінальної 
відповідальнос
ті та її підстава

16 2 - 2 - 12 16 2 - 1 - 13

Тема 2. 
Теоретичні  та
практичні
проблеми
складу
злочину 

16 2 - 2 - 12 16 2 - 1 13

Тема 3. 
Актуальні 
проблеми 
стадій 
вчинення 
умисного 
злочину

16 2 - 2 12 16 2 - 1 13

Тема 4.
Актуальні
проблеми
співучасті  у
злочині

16 2 2 12 16 2 - 1 13

Тема 5. 
Проблеми 
кваліфікації 
злочинів проти
життя та 
здоров’я особи

16 2 - 2 12 16 2 - 1 13

Тема 6. 16 2 - 2 12 16 2 - 1 13



Проблеми 
кваліфікації 
злочинів проти
власності
Тема 7. 
Проблеми 
кваліфікації 
злочинів у 
сфері 
господарської 
діяльності

16 2 - 2 - 12 16 - - - - 16

Разом за 
змістовим 
модулем 1

112 14 - 14- - 84 112 12 - 6 - 94

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми кримінального процесу
Тема 8. 
Актуальні 
питання 
забезпечення 
прав і 
законних 
інтересів 
учасників 
кримінального
провадження

16 2 - 2 - 12 16 - - - - 16

Тема 9. 
Актуальні 
питання 
застосування 
заходів 
забезпечення 
кримінального
провадження

16 2 - 2 - 12 16 - - - - 16

Тема 10. 
Актуальні 
питання 
здійснення 
досудового 
розслідування 

16 2 - 2 - 12 16 - - - - 16

Тема 11. 
Актуальні 
питання 
судового 
розгляду та 
виконання 
судових 
рішень

20 2 - 4 - 14 20 - - - - 20

Разом за 
змістовим 
модулем 2

68 8 - 10 - 50 68 - - - - 68

Усього годин 180 22 - 24 - 134 180 12 - 6 - 162



4. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Проблеми розуміння кримінальної відповідальності  та

її підстава. 
2 1

2 Теоретичні та практичні проблеми складу злочину. 2 1
3 Актуальні проблеми стадій вчинення умисного злочину. 2 1
4 Актуальні проблеми співучасті у злочині. 2 1
5 Проблеми  кваліфікації  злочинів  проти  життя  та

здоров’я особи. 
2 1

6 Проблеми кваліфікації злочинів проти власності. 2 1
7 Проблеми кваліфікації  злочинів у сфері господарської

діяльності.
2 -

8 Актуальні  питання  забезпечення  прав  і  законних
інтересів учасників кримінального провадження.

2 -

9 Актуальні  питання  застосування  заходів  забезпечення
кримінального провадження.

2 -

10 Актуальні  питання  здійснення  досудового
розслідування.

2 -

11 Актуальні  питання  судового  розгляду  та  виконання
судових рішень.

2 -

Разом 24 6

5.Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Проблеми розуміння кримінальної відповідальності  та

її підстава. 
- -

2 Теоретичні та практичні проблеми складу злочину. - -
3 Актуальні проблеми стадій вчинення умисного злочину. - -
4 Актуальні проблеми співучасті у злочині. - -
5 Проблеми  кваліфікації  злочинів  проти  життя  та

здоров’я особи. 
- -

6 Проблеми кваліфікації злочинів проти власності. - -
7 Проблеми кваліфікації  злочинів у сфері господарської

діяльності.
- -

8 Актуальні  питання  забезпечення  прав  і  законних
інтересів учасників кримінального провадження.

- -

9 Актуальні  питання  застосування  заходів  забезпечення
кримінального провадження.

- -



10 Актуальні  питання  здійснення  досудового
розслідування.

- -

11 Актуальні  питання  судового  розгляду  та  виконання
судових рішень.

- -

Разом - -

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Проблеми розуміння кримінальної відповідальності

та її підстава

1.1. Проблеми  визначення  поняття  кримінальної

відповідальності. 

1.2. Кримінальна  відповідальність  як  елемент

механізму  кримінально-правового  регулювання:

юридична природа, основний зміст, функції. 

1.3. Кримінальна  відповідальність  та  інші  елементи

механізму  кримінально-правового  регулювання

(кримінально-правові  норми,  юридичні  факти,

кримінально-правові відносини). 

1.4. Форми кримінальної відповідальності. 

1.5. Підстава кримінальної відповідальності.

12 13

2 Теоретичні та практичні проблеми складу злочину 

2.1. Співвідношення  поняття  злочину  і  юридичного

складу злочину. 

2.2. Обов’язкові та альтернативні елементи специфічної

конструкції юридичного складу злочину. 

2.3. Зв’язки  між  окремими  елементами  юридичного

складу злочину. 

2.4. Ознака  юридичного  складу  злочину  як  змістовна

характеристика його окремого елементу та зв’язку між

елементами. 

2.5. Особливості окремих різновидів ознак юридичного

12 13



складу злочину (постійні, бланкетні, оціночні тощо). 

2.6. Поняття кваліфікації злочинів.
3 Актуальні  проблеми  стадій  вчинення  умисного

злочину

3.1. Спеціальні  питання  кваліфікації  незакінченої

злочинної діяльності. 

3.2. Актуальні  та  дискусійні  питання  кваліфікації

окремих видів готування до злочину. 

3.3. Особливості  кваліфікації  окремих видів замаху на

злочин. 

3.4. Юридичне  значення  добровільної  відмови  від

вчинення злочину. 

12 13

4 Актуальні проблеми співучасті у злочині

4.1. Актуальні  проблеми  співучасті  у  злочині  та  її

об’єктивних і суб’єктивних ознак. 

4.2. Актуальні питання щодо видів співучасників та їх

визначення  у  Кримінальному  кодексі  України.

4.3. Актуальні питання причетності до злочину. 

4.4. Форми співучасті. Дискусійні питання кваліфікації

різних форм співучасті. 

4.5. Спеціальні питання відповідальності співучасників.

4.6. Актуальні  питання  добровільної  відмови

співучасників.

12 13

5 Проблеми  кваліфікації  злочинів  проти  життя  та

здоров’я особи

5.1. Конституційні  основи  захисту  життя  та  здоров’я

громадян. 5.2. Види злочинів проти особи. 

5.3. Недосконалість  чинного  законодавства  щодо

відповідальності  за  посягання  на  життя  та  здоров’я

особи та спроби їх вирішення у керівних положеннях

вищої судової інстанції. 

12 13



5.4. Встановлення суб’єктивних ознак складів злочинів

шляхом визначення ознак об’єктивної сторони. 

5.5. Перспективи  подальшого  вдосконалення

законодавчої бази, якою захищаються життя та здоров’я

людей.
6 Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

6.1. Кваліфікація  злочинів  проти  власності  за

безпосереднім об’єктом. 

6.2. Ознаки  об’єктивної  сторони  злочинів  проти

власності. 

6.3. Суб’єктивні знаки злочинів проти власності. 

6.4. Суб’єкт злочину, поняття та значення спеціального

суб’єкту.  6.5. Кваліфікуючи  ознаки  злочинів  проти

власності. 

6.6. Практичне  розв’язання  проблеми  конкуренції

злочинів  за  предметом  злочину  та  суб’єктом.

Врегулювання окремих спірних положень в кваліфікації

злочинів проти власності у керівних положеннях вищої

судової інстанції.

12 13

7 Проблеми  кваліфікації  злочинів  у  сфері

господарської діяльності

7.1. Кваліфікація  злочинів  у  сфері  господарської

діяльності за безпосереднім об’єктом.

7.2. Значення  додаткового та  факультативного об’єктів

для кваліфікації господарських злочинів. 

7.3. Розв’язання  проблеми  застосування  оціночних

понять,  шляхи  розв’язання  проблеми  критеріїв

оціночних  понять  при  кваліфікації  господарських

злочинів.  Проблемні питання вдосконалення існуючих

критеріїв  оціночних  понять  щодо  злочинів  у  сфері

господарської діяльності. 
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7.4. Проблемні  питання  кваліфікації  злочинів  за

суб’єктивними ознаками. 

7.5. Встановлення  кваліфікуючих  та  особливо

кваліфікуючих  ознак  злочинів  у  сфері  господарської

діяльності. 
8 Актуальні  питання  забезпечення  прав  і  законних

інтересів учасників кримінального провадження

8.1. Гарантії  прав  і  законних  інтересів  особи  в

кримінальному процесі.

8.2. Правове  становище  особи  як  певного  учасника

кримінального процесу (заявника; особи, яка з’явилася

з повинною; особи, яка дає пояснення; підозрюваного,

обвинуваченого,  підсудного;  захисника;  потерпілого,

цивільного  позивача  і  цивільного  відповідача  та  їх

представників;  свідка;  експерта;  спеціаліста  та  ін.)  і

проблеми  реалізації  нею  своїх  прав  та  законних

інтересів на сучасному етапі.

8.3. Права  і  законні  інтереси  підозрюваного,

обвинуваченого,  підсудного  та  їх  правові  гарантії  у

кримінальному процесі. 

8.4. Захисник  в  кримінальному  процесі,  його  права  і

обов’язки. 

8.5. Засоби забезпечення безпеки осіб, які беруть участь

у кримінальному процесі. 
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9 Актуальні  питання  застосування  заходів

забезпечення кримінального провадження

9.1. Заходи забезпечення кримінального провадження та

їх види. 

9.2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і 

привід. 

9.3. Накладення грошового стягнення; тимчасове 
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обмеження у користуванні спеціальним правом. 

9.4. Відсторонення від посади. 

9.5. Тимчасове вилучення майна. 

9.6. Запобіжні заходи та їх види. 

9.7. Порядок, підстави та мета застосування запобіжних

заходів. 

9.8. Особисте зобов’язання. 

9.9. Особиста порука.

9.10. Застава. 

9.11. Домашній арешт. 

9.12. Застосування електронних засобів контролю. 

9.13. Тримання під вартою. 

9.14. Затримання та його види. 

9.15. Застосування запобіжних заходів щодо 

неповнолітніх.
10 Актуальні  питання  здійснення  досудового

розслідування

10.1. Досудове  слідство  як  форма  досудового

розслідування. 10.2. Строки досудового слідства. 

10.3. Взаємодія  слідчого  і  оперативних  підрозділів,  її

поняття, завдання, форми і правова основа. 

10.4. Слідча група,  підстави і  порядок її  створення та

функціонування. 

10.5. Правила  застосування  науково-технічних  засобів

під час досудового слідства. 

10.6. Форми закінчення досудового слідства.

10.7. Співвідношення  відомчого  процесуального

контролю, прокурорського нагляду і судового контролю

за досудовим слідством. 

10.8. Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора 
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під час досудового слідства.
11 Актуальні питання судового розгляду та виконання

судових рішень

11.1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 

Поняття і зміст загальних положень судового розгляду. 

Процедура судового розгляду, її структура і зміст. 

11.2. Вирок суду, його постановлення і проголошення. 

11.3. Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу

в суді. 

11.4. Проведення процесуальних дій у режимі відео 

конференції під час судового провадження. 

11.5. Роз’яснення судового рішення. 

11.6. Провадження в суді присяжних. Спрощене 

провадження в суді першої інстанції у справах про 

кримінальні проступки. 

11.7. Виконання вироку. 

11.8. Звернення вироку до виконання. 

11.9. Нагляд прокурора за виконанням вироків та інших 

судових рішень.

14 20

Контрольна робота

Разом 134 162

7. Індивідуальні завдання
Контрольна робота, реферати.

8. Методи навчання
Лекція,  диспут,  індивідуальні  завдання,  робота  з  нормативними

джерелами.
9. Методи контролю

Опитування, контрольні роботи, презентація реферату.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
10.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи

та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 10.1.

Таблиця 10.1



Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

1 семестр
Модуль № 1 Мах кількість балів

Вид навчальної роботи Мах  кількість
балів 

Активна робота на лекції та конспект лекцій 8 (сумарна)
Відповіді на практичних заняттях (5 балів х 7) 35
Розв’язання ситуаційних задач (5 балів х 4) 20

Виконання  домашнього  завдання  –  контролю
(5 балів х 1)

5

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1
студент має набрати не менше 41 балів
Модульна контрольна робота № 1 20
Усього за модулем № 1 88
Семестровий екзамен                         12
Усього за навчальну дисципліну            100

10.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 10.2).

10.3.  Сума  рейтингових  оцінок,  отриманих  студентом  за  окремі  види

виконаної  навчальної  роботи,  становить поточну модульну рейтингову оцінку,

яка заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 10.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної 

роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах Оцінка за
національною

шкалою
Активна
робота на
лекції та
конспект

лекцій

Відповіді на
практичних

заняттях

Розв’язання
ситуаційних

задач

Виконання
домашнього

завдання

Виконання
модульної

контрольної
роботи №1

8 5 5 5 18–20 відмінно
6–7 4 4 4 15–17 добре
5 3 3 3 12–14 задовільно

Менше 5 Менше 3 Менше 3 Менше 3 Менше 12 незадовільно

10.4.  Сума  поточної  та  контрольної  модульних  рейтингових  оцінок

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 10.3), яка  в балах та за

національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 10.3



Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки в балах оцінці за

національною шкалою

Модуль № 1 Оцінка за національною шкалою
79–88 Відмінно
66–78 Добре
53–65 Задовільно

менше 53 Незадовільно

10.5. Підсумкова  модульна  рейтингова  оцінка  дорівнює  підсумковій

семестровій  модульній  рейтинговій  оцінці,  яка  перераховується  в  оцінку  за

національною шкалою (табл. 10.4).

                                               Таблиця 10.4                                                           Таблиця 10.5

Відповідність підсумкової семестрової           Відповідність екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах 

оцінці оцінці за національною шкалою          за національною шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною
шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною
шкалою

79–88 Відмінно 11–12 Відмінно

66–78 Добре 9–10 Добре

53–65 Задовільно 7–8 Задовільно

менше 53 Незадовільно менше 7 Незадовільно

10.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною

шкалою  та  шкалою  ECTS  заноситься  до  заліково-екзаменаційної  відомості,

навчальної картки та залікової книжки студента.

10.7.  Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В,

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

10.8.  Підсумкова  рейтингова  оцінка  з  дисципліни,  яка  викладається

протягом  одного  семестру,  дорівнює  підсумковій  семестровій  рейтинговій

оцінці.

Зазначена  підсумкова  рейтингова  оцінка  з  дисципліни  заноситься  до

Додатку до диплома.



11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових

оцінок  у  балах  становить  підсумкову  семестрову  рейтингову  оцінку,  яка

перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики

для заліку

90–100 А відмінно  

зараховано

82–89 В
добре 

74–81 С
64–73 D

задовільно 
60–63 Е 

35–59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0–34 F

незадовільно з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни
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