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ВСТУП

Якісна  теоретична  підготовка  до  майбутньої  юридичної  діяльності

студентів  освітнього  ступеня  «магістр»  зі  спеціальністю  081  «Право»  із

забезпеченням необхідного ступеня підготовленості можлива завдяки вивченню

циклу певних навчальних дисциплін за вибором. Однією з таких дисциплін є

навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права та процесу».

Навчальна  дисципліна  «Актуальні  проблеми  кримінального  права  та

процесу»  є  однією  із  базових  у  підготовці  студентів  освітнього  ступеня

«магістр»  зі  спеціальністю 081  –  «Право».  Вивчення  дисципліни  «Актуальні

проблеми кримінального права та процесу» має на меті навчити студентів, які

здобули освітньо-кваліфікаційний ступень «бакалавр» і не тільки добре знають

курси  «Кримінальне  право»  та  «Кримінальне  процесуальне  право»,  але  і

здатних  виділяти  їх  проблемні  аспекти,  пропонувати  своє  рішення.  При

вивченні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та

процесу»  виділяються  спірні  аспекти,  пов’язані  з  чинністю  закону  про

кримінальну  відповідальність,  класифікацією  злочинів,  звільненням  від

кримінальної відповідальності та покарання,  відповідальністю за окремі види

злочинів, процесуальною діяльністю учасників кримінального провадження на

досудовій та судовій стадіях, а також стадії виконання судового рішення. 

Головним  завданням  навчальної  дисципліни  «Актуальні  проблеми

кримінального  права  та  процесу»  є  навчання  студентів  аргументовано  вести

наукові  дискусії,  формулювати  пропозиції  з  удосконалення  чинного

матеріального  та  процесуального  кримінального  законодавства  та  практики

його застосування на основі вивчення закордонного досвіду, урахування рівня

соціально-політичного й економічного стану соціуму, пануючих у ньому ідеалів

в  умовах  політичного  протистояння  за  кримінальне  право.  Крім  того,

завданнями курсу  є  формування  умінь  і  компетентності  для  проведення

кримінально-процесуальних  дій  та  прийняття  процесуальних  рішень  під  час

складних кримінальних проваджень.
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Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих

питань,  які  не  викладаються,  або  викладаються  частково  викладачем  в

основному теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу,

який повністю або частково було викладено на лекціях і практичних заняттях за

завданням  і  при  методичному  керівництві  викладача,  але  без  його

безпосередньої  участі.  Самостійна  робота  студентів  сприяє  розвитку

відповідальності та організованості,  творчого підходу до розв’язання проблем

навчального  та  професійного  рівня,  дозволяє  сформувати  досвід  власної

пошукової, творчої, науково-дослідної діяльності.

Приступаючи до самостійного вивчення курсу, необхідно ознайомитися з

програмою курсу, її змістом, обсягом теми та послідовністю включених до неї

питань.  Допомогою  студентові  при  самостійному  вивченні  дисципліни  є  ці

методичні вказівки, підручники та книги, наведені у списку літератури у кінці

методичних  вказівок.  Також  студент  може  отримати  консультації  та

рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою.

Основні види самостійної навчальної діяльності:

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на

яких  вивчатиметься  новий,  незнайомий  матеріал.  Така  підготовка  припускає

вивчення  навчальної  програми,  встановлення  зв’язку  з  раніше  отриманими

знаннями,  виділення  найбільш значущих  і  актуальних проблем,  на  вивченні

яких слід звернути особливу увагу тощо;

2)  самостійна  робота  при  прослуховуванні  лекцій  з  осмисленням

інформації,  яку повідомляє викладач, її  узагальненням і коротким записом, а

також своєчасним доопрацюванням конспектів лекцій;

3)  підбір,  вивчення,  аналіз  і  за  необхідності  конспектування

рекомендованих джерел з даної навчальної дисципліни;

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під

час консультацій;

5) підготовка до тестових завдань та іспиту;

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою;
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7)  пошук  та  аналіз  додаткової  інформації  з  навчальної  дисципліни

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу».

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час

оцінювання поточної роботи викладач враховує результат засвоєння знань, що

вивчалися  студентами  у  позааудиторний  час.  Також  викладач  може

використовувати (і,  як  правило,  використовує)  оцінку самостійної  роботи  як

заохочувальну складову під час проведення іспиту.

Незалежно  від  виду  самостійної  роботи,  критеріями  оцінювання

самостійної роботи можуть вважатися:

а) уміння проводити аналіз і виділяти головне;

б)  здатність узагальнювати матеріал  не  тільки з  лекцій,  але  й з  різних

прочитаних і вивчених джерел;

в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у предметі;

г)  уміння  застосовувати свої  знання  для  відповіді  на  питання  та  деякі

інші.

Джерела для самостійного вивчення даного теоретичного курсу:

–  конспект  лекцій  та  підручники  з  навчальної  дисципліни  «Актуальні

проблеми  кримінального  права  та  процесу»,  перелік  яких  указаний  у  цих

методичних вказівках;

–  навчальні  посібники  з  окремих  тем  і  наукові  статті  в  періодичному

юридичному друці та рекомендованих збірниках і наукових монографіях;

– методичні вказівки щодо виконання практичних занять і самостійного

вивчення частини лекційного курсу;

– навчальна програма дисципліни;

–  різні  довідники  юридичної  тематики,  юридична  статистики,

узагальнення судової практики, бібліографічні покажчики.

Уміння студентів швидко та правильно підібрати літературу,  необхідну

для виконання навчальних завдань, є передумовою успішного навчання.

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти.
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Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. Питання для

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

Самостійно  вивчати  навчальний  матеріал  можна  як  удома,  так  і  в

аудиторії КрНУ чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у

бібліотеці.

У  разі  виникнення  питань  з  приводу  вивчення  певної  теми  студенти

можуть отримати консультацію у викладача, згідно з графіком, який розміщено

на дошці розкладу занять кафедри.

Після  вивчення  навчальної  дисципліни  «Актуальні  проблеми

кримінального права та процесу» 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 й особливих

форм кримінального провадження;

–  сучасні  проблеми,  пов’язані  із  застосуванням  органами  досудового

розслідування,  прокуратури  та  суду  норм  кримінального  та  кримінального

процесуального права;

уміти: 

–  застосовувати  сучасні  методи  дослідження  й  аналізу  проблем

кримінального процесу в роботі органів досудового розслідування, прокуратури

та суду;

–  проводити  наукові  дослідження  проблемних  ситуацій,  пов’язаних  із

застосуванням органами досудового розслідування, прокуратури та суду норм

кримінального та кримінального процесуального права;

–  обґрунтувати рішення щодо оцінки діяння  з  ознаками кримінального

правопорушення;
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–  приймати  процесуальні  рішення  на  всіх  стадіях  кримінального

провадження;

–  правильно  тлумачити  та  застосовувати  норми  кримінального  та

кримінального процесуального права у складних ситуаціях, що виникають під

час здійснення кримінального судочинства;

–  здійснювати методичне забезпечення  діяльності  органів кримінальної

юстиції та проводити навчання працівників правоохоронних органів з питань

застосування норм кримінального та кримінального процесуального права;

–  надавати правову допомогу та консультації громадянам з практичних

питань  застосування  норм  кримінального  та  кримінального  процесуального

права.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
пор. Тема

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

К-сть
год.

(лекц)

К-сть
год.
СРС

К-сть
год.

(лекц)

К-сть
год.
СРС

1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми кримінального права
1 Проблеми розуміння кримінальної

відповідальності та її підстава
1 7 0,5 9

2 Теоретичні та практичні проблеми
складу злочину

1 7 0,5 9

3 Проблеми  кваліфікації  злочинів
проти життя та здоров’я особи

2 7 0,5 9

4 Проблеми  кваліфікації  злочинів
проти власності

1 7 0,5 9

5 Проблеми кваліфікації злочинів у
сфері господарської діяльності

1 7 0,5 9

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми кримінального процесу
6 Актуальні  питання  забезпечення

прав  і  законних  інтересів
учасників  кримінального
провадження

1 8 0,5 9

7 Актуальні  питання  застосування
заходів  забезпечення
кримінального провадження

1 9 0,5 10

8 Актуальні  питання  здійснення
досудового розслідування

1 8 0,5 9

9 Актуальні  питання  судового
розгляду  та  виконання  судових
рішень

1 8 - 9

Усього годин: 10 68 4 82
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема  1  Проблеми  розуміння  кримінальної  відповідальності  та  її

підстави

1. Проблеми визначення поняття кримінальної відповідальності. 

2. Механізм реалізації кримінальної відповідальності. 

3. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

4. Підстава кримінальної відповідальності.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття кримінальної відповідальності. 

2. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність як різновид юридичної

відповідальності. 

3.  Які  «родові»  та  «видові»  ознаки  притаманні  кримінальній

відповідальності? 

4. Які спірні питання щодо кримінальної відповідальності існують в науці

кримінального права?

5. Що є підставою кримінальної відповідальності в кримінальному праві? 

6. Охарактеризуйте визначення підстави кримінальної відповідальності за

КК України.

7. Яку мету переслідує кримінальна відповідальність? 

8. Що таке механізм реалізації кримінальної відповідальності та які його

складові?

9 За якими підставами класифікуються кримінальна відповідальність на

форми?

10.  У  яких  формах  реалізується  кримінальна  відповідальність

кримінальній відповідальності?

Література: [8; 56; 83, с. 223–253; 84, с. 46–57].
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Тема 2 Теоретичні та практичні проблеми складу злочину

1. Поняття та значення складу злочину.

2. Ознаки й елементи складу злочину.

3. Види складів злочину.

4. Склад злочину та кваліфікація.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «склад злочину». 

2. Як співвідносяться поняття «злочин» і «склад злочину»?

3. Які ознаки й елементи становлять загальну структуру складу злочину?

4. Розкрийте проблеми класифікації складів злочинів.

5. Які основні функції виконує склад злочину в механізмі кримінально-

правового регулювання?

6. Дайте поняття кваліфікації злочинів.

7. Які підстави (критерії) поділу складів злочинів на види використовує

сучасне кримінальне право України?

8. Охарактеризуйте загальний механізм кваліфікації злочинів.

9. Дайте поняття формули кваліфікації злочину (злочинів).

10. У чому полягає юридичне формулювання обвинувачення як основної

форми закріплення кваліфікації злочинів у процесуальних документах?

Література: [1–4; 8; 9; 83, с. 148–233]. 

Тема  3  Проблеми  кваліфікації  злочинів  проти  життя  та  здоров’я

особи

1.  Конституційні  основи  захисту  життя  та  здоров’я  громадян.  Види

злочинів проти особи. 

2.  Недосконалість  чинного  законодавства  щодо  відповідальності  за

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

положеннях вищої судової інстанції. 

3. Встановлення суб’єктивних ознак складів злочинів шляхом визначення

ознак об’єктивної сторони. 

file:///C:/Users/Lawyer/Desktop/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20%D1%96%20%D0%9A%D0%9F%D1%86/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20(%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA).doc#__RefHeading___Toc175323811
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file:///C:/Users/Lawyer/Desktop/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20%D1%96%20%D0%9A%D0%9F%D1%86/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20(%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA).doc#__RefHeading___Toc175323811
file:///C:/Users/Lawyer/Desktop/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20%D1%96%20%D0%9A%D0%9F%D1%86/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%A0%20(%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA).doc#__RefHeading___Toc175323810
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4.  Перспективи  подальшого  вдосконалення  законодавчої  бази,  якою

захищаються життя та здоров’я людей.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть конституційні основи захисту життя та здоров’я громадян. 

2. Дайте визначення поняття особи в кримінальному праві України. 

3. Які види злочинів проти особи закріплені КК України? 

4.  Які  критерії  для  відмежування  злочинів  проти  особи  від  суміжних

злочинів визначаються наукою кримінального права?

5.  Назвіть  правила,  за  якими  вирішуються  питання  конкуренції

кримінально-правових норм, що передбачають злочини, основним і додатковим

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

6.  У  чому  вбачається  недосконалість  чинного  законодавства  щодо

відповідальності за посягання на життя та здоров’я особи?

7.  Яке  значення  мають керівні  положення  вищої  судової  інстанції  для

вирішення  проблемних  питань  кваліфікації  посягань  на  життя  та  здоров’я

особи?

8. Яким чином розв’язуються проблеми конкуренції злочинів проти життя

та здоров’я за безпосереднім об’єктом? 

9. Охарактеризуйте перспективи подальшого вдосконалення законодавчої

бази, якою захищаються життя та здоров’я людей.

Література: [1–4; 8; 9; 89, c. 179–232; 90, c. 217–275; 91].

Тема 4 Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

1. Кваліфікація злочинів проти власності за безпосереднім об’єктом. 

2. Ознаки об’єктивної сторони злочинів проти власності. 

3. Суб’єктивні знаки злочинів проти власності. Суб’єкт злочину, поняття

та значення спеціального суб’єкту.

4. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності. 

5. Практичне розв’язання проблеми конкуренції злочинів проти власності

за предметом злочину та суб’єктом. 
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6. Врегулювання окремих спірних положень у кваліфікації злочинів проти

власності в керівних положеннях вищої судової інстанції.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть особливості об’єкта злочинів проти власності. 

2. У чому полягає специфічність кваліфікації злочинів проти власності за

безпосереднім об’єктом? 

3. Які ознаки має предмет злочинів проти власності? 

4. Назвіть ознаки об’єктивної сторони злочинів проти власності.

5. Хто є суб’єктом злочинів проти власності?

6. У чому полягає суб’єктивна сторона злочинів проти власності?

7. Охарактеризуйте кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності.

8.  Яке  значення  мають керівні  положення  вищої  судової  інстанції  для

вирішення проблемних питань кваліфікації  посягань на економічні відносини

власності?

9. Як розмежовуються злочини проти власності за предметом злочину від

суміжних складів злочину? 

10. Охарактеризуйте правила розв’язання проблеми конкуренції злочинів

проти власності за суб’єктом.

Література: [1–4; 8; 9; 89, c. 283–343; 90, c. 342–364; 91].

Тема  5  Проблеми  кваліфікації  злочинів  у  сфері  господарської

діяльності

1.  Кваліфікація  злочинів  у  сфері  господарської  діяльності  за

безпосереднім об’єктом.

2.  Значення  додаткового  та  факультативного  об’єктів  для  кваліфікації

господарських злочинів. 

3. Розв’язання проблеми застосування оціночних понять при кваліфікації

злочинів у сфері господарської діяльності. 

4. Проблемні питання кваліфікації злочинів за суб’єктивними ознаками. 
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5.  Встановлення  кваліфікуючих  та  особливо  кваліфікуючих  ознак

злочинів у сфері господарської діяльності.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть алгоритм кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності

за безпосереднім об’єктом.

2.  Охарактеризуйте  значення  додаткового  та  факультативного  об’єктів

для кваліфікації господарських злочинів. 

3. У чому полягає 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? 

4. Яку ідею декриміналізації злочинів у сфері господарської діяльності у

Законі України № 4025–XVII від 15.11. 2011 р. мав реалізувати законодавець?

5.  З  якими  проблеми  стикається  судова  практика  при  застосуванні

оціночних понять?

6. Опишіть шляхи розв’язання проблеми критеріїв оціночних понять при

кваліфікації господарських злочинів. 

7. Охарактеризуйте практичне розв’язання проблеми конкуренції злочинів

за предметом злочину у сфері господарської діяльності.

8. Яким чином за суб’єктом розв’язуються проблеми конкуренції злочинів

у сфері господарської діяльності?

9.  Укажіть  проблемні  питання  кваліфікації  злочинів  за  суб’єктивними

ознаками.

10.  Як  вирішуються  питання  конкуренції  господарських  злочинів  з

іншими за суб’єктом злочину?

11.  Озвучте  проблеми  встановлення  кваліфікуючих  та  особливо

кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності.

Література: [1–4; 8; 9; 89, c. 344–397; 15, c. 365–384; 91].

Тема  6  Актуальні  питання забезпечення прав і  законних інтересів
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учасників кримінального провадження

1. Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

2. Правове становище особи як певного учасника кримінального процесу

та проблеми реалізації нею своїх прав і законних інтересів на сучасному етапі.

3. Права та законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

та їх правові гарантії у кримінальному процесі.

4. Захисник у кримінальному процесі, його права й обов’язки.

5. Засоби забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

процесі.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть права, які мають підозрюваний, обвинувачений.

2. Хто може бути захисником та які підстави його участі в кримінальному

провадженні?

3. Хто має право бути захисником у кримінальному провадженні?

4. Яким є порядок допуску захисника до участі у провадженні?

5.  Що  слід  розуміти  під  державним  захистом  у  кримінальному

провадженні?

6.  Якими  нормативно-правовими  актами  регулюється  діяльність  з

державного захисту учасників кримінального провадження?

Література: [1–7; 14; 44; 49–50; 60–62; 66–72; 74–76; 79–82; 87–88; 97;

100; 107; 110].

Тема  7  Актуальні  питання  застосування  заходів  забезпечення

кримінального провадження

1. Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

2. Запобіжні заходи.

3. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

Питання для самоперевірки

1.  Які  заходи  забезпечення  кримінального  провадження  передбачені

КПК? 
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2.  З  якою  метою  застосовується  кожний  із  заходів  забезпечення

кримінального провадження?

3.  Назвіть  загальні  правила  застосування  заходів  забезпечення

кримінального провадження.

4.  Визначте  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування  виклику

слідчим.

5.  Який  порядок  застосування  заходу  забезпечення  кримінального

провадження  у  вигляді  тимчасового  обмеження  у  користуванні  спеціальним

правом?

6. Які підстави та порядок відсторонення від посади передбачені КПК?

7.  Охарактеризуйте  застосування  заходу  забезпечення  кримінального

провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

8. Які підстави та порядок тимчасового вилучення майна?

9. Розкрийте підстави та порядок застосування арешту майна.

10. Назвіть підстави та приводи для затримання особи.

11. Які критерії визначають законність тримання під вартою?

Література: [1–7; 60–62; 66–72; 74–76; 97; 100; 107; 110].

Тема 8 Актуальні питання здійснення досудового розслідування

1. Досудове  слідство  як  форма  досудового  розслідування.  Строки

досудового слідства.

2. Взаємодія  слідчого та  оперативних підрозділів,  її  поняття,  завдання,

форми та правова основа.

3. Слідча група, підстави та порядок її створення та функціонування.

4. Правила  застосування  науково-технічних засобів  під  час  досудового

слідства.

5. Форми закінчення досудового слідства.

6. Співвідношення відомчого процесуального контролю, прокурорського

нагляду і судового контролю за досудовим слідством.
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7. Оскарження  дій  і  рішень слідчого  та  прокурора  під  час  досудового

слідства.

Питання для самоперевірки

1.  Дайте  визначення  досудового  розслідування.  У  чому  полягає  його

сутність?

2.  Які  приводи  та  підстави  для  початку  досудового  розслідування

встановлені чинним КПК?

3.  Систематизуйте  процесуальний  порядок  початку  досудового

розслідування.

4. Які етапи досудового розслідування можна виділити за чинним КПК?

5.  Назвіть  процесуальні  форми  досудового  розслідування,  передбачені

КПК.

6.  У  чому  полягає  сутність  загальних  положень  досудового

розслідування?

7. Що таке підслідність та які її види?

8. Охарактеризуйте форми взаємодії органів досудового розслідування під

час досудового провадження.

9.  Назвіть  підстави,  мету,  конкретні  випадки  та  порядок  об’єднання  і

виділення матеріалів досудового розслідування.

10.  Укажіть  передбачені  законом  строки  досудового  розслідування  та

порядок їх продовження.

11.  У чому полягає сутність правила про недопустимість розголошення

відомостей досудового розслідування?

12. Який порядок розгляду клопотань під час досудового розслідування?

13. Назвіть види рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які

можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

14.  Укажіть  суб’єктів,  строки  та  процесуальний  порядок  оскарження

рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора.

15. Охарактеризуйте процесуальний порядок розгляду скарг на рішення,

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора.
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16.  Назвіть  рішення  слідчого  судді  за  результатами  розгляду  скарг  на

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора.

17. Надайте перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під

час досудового розслідування.

18.  Проаналізуйте  процесуальний  порядок  оскарження  ухвал  слідчого

судді.

19. Назвіть строки та процесуальний порядок оскарження слідчим рішень,

дій чи бездіяльності прокурора.

20. Яким є процесуальний порядок вирішення скарги слідчого на рішення,

дії, бездіяльність прокурора?

21. Назвіть рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня за

наслідками розгляду скарги.

Література: [1–7; 66–72; 74–76; 79–82; 87–88; 97; 100; 107; 110; 117].

Тема 9  Актуальні питання судового розгляду та виконання судових

рішень

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

2. Поняття та зміст загальних положень судового розгляду.

3. Процедура судового розгляду, її структура та зміст.

4. Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу в суді.

5. Вирок суду, його постановлення та проголошення. 

6. Виконання вироку. Звернення вироку до виконання. 

7. Нагляд прокурора за виконанням вироків та інших судових рішень.

Питання для самоперевірки

1.  Охарактеризуйте  місце  та  значення  судового  розгляду  в  системі

кримінального провадження.

2. Укажіть етапи, з яких складається судовий розгляд.
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3.  Які  наслідки  неприбуття  обвинуваченого,  прокурора,  захисника,

потерпілого та інших учасників судового розгляду?

4.  Проаналізуйте  дискреційні  повноваження  головуючого  у  судовому

засіданні.

5.  Розкрийте  процесуальний  порядок  визначення  обсягу  доказів,  шо

підлягають дослідженню, та порядок їх дослідження.

6. Як визначаються межі судового розгляду? 

7.  Назвіть  правові  підстави  та  процесуальний  порядок  зміни

обвинувачення під час судового розгляду.

8. Розкрийте гарантії захисту прав і законних інтересів потерпілого при

відмові прокурора від підтримання державного обвинувачення.

9. Хто і в якій послідовності бере участь у судових дебатах? 

10. Який основний зміст обвинувальної та захисної промови?

11.  Охарактеризуйте  проведення  процесуальних  дій  у  режимі

відеоконференції під час судового провадження.

12. Укажіть питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

13. Назвіть види судових рішень.

14. Розкрийте сутність і значення вироку суду як акта правосуддя.

15. Що слід розуміти під законністю, обґрунтованістю та вмотивованістю

судового рішення?

16. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку?

17. Назвіть підстави для ухвалення виправдувального вироку.

18.  Охарактеризуйте  підстави  для  ухвалення  обвинувального  вироку.

Назвіть види обвинувальних вироків.

19. Охарактеризуйте зміст кожної частини вироку суду.

20.  Укажіть  процесуальний  порядок  наради  суддів  перед  ухваленням

судового рішення.

21. Розкрийте процесуальне значення окремої думки судді.

22.  Охарактеризуйте  процесуальний  порядок  роз’яснення  судового

рішення.
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23. Охарактеризуйте стадію виконання судового рішення.

24. Назвіть порядок набрання судовим рішенням законної сили.

25.  Укажіть  особливості  набрання  законної  сили  виправдувальним

вироком.

26. У яких випадках може бути відстрочене виконання вироку?

27. Яким є порядок звернення судового рішення до виконання?

28. Які питання вирішуються судом під час виконання вироків та після їх

виконання?

29.  Який  порядок  вирішення  судом  питань,  пов’язаних  із  виконанням

вироку?

30.  До  якого  суду  подаються  клопотання  (подання)  про  вирішення

питання, пов’язаного із виконанням вироку?

31.  Назвіть  строки  та  порядок  розгляду  клопотань,  пов’язаних  з

виконанням судового рішення.

Література: [1–7; 23; 24; 66–72; 74–76; 79–82; 87–88; 97; 100; 107; 110].



3  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Проблеми визначення поняття кримінальної відповідальності. 

2. Механізм реалізації кримінальної відповідальності. 

3. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

4. Підстава кримінальної відповідальності.

5. Поняття та значення складу злочину.

6. Ознаки й елементи складу злочину.

7. Види складів злочину.

8. Склад злочину та кваліфікація  .

9. Конституційні  основи  захисту  життя  та  здоров’я  громадян.  Види

злочинів проти особи. 

10.Недосконалість  чинного  законодавства  щодо  відповідальності  за

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

положеннях вищої судової інстанції. 

11.Встановлення  суб’єктивних  ознак  складів  злочинів  шляхом

визначення ознак об’єктивної сторони. 

12.Перспективи  подальшого  вдосконалення  законодавчої  бази,  якою

захищаються життя та здоров’я людей.

13.Кваліфікація злочинів проти власності за безпосереднім об’єктом. 

14.Ознаки об’єктивної сторони злочинів проти власності. 

15.Суб’єктивні знаки злочинів проти власності. Суб’єкт злочину, поняття

та значення спеціального суб’єкту.

16.Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності. 

17.Практичне  розв’язання  проблеми  конкуренції  злочинів  проти

власності за предметом злочину та суб’єктом. 

18.Врегулювання  окремих  спірних  положень  у  кваліфікації  злочинів

проти власності в керівних положеннях вищої судової інстанції. 
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19.Кваліфікація  злочинів  у  сфері  господарської  діяльності  за

безпосереднім об’єктом.

20.Значення  додаткового  та  факультативного  об’єктів  для  кваліфікації

господарських злочинів. 

21.Розв’язання проблеми застосування оціночних понять при кваліфікації

злочинів у сфері господарської діяльності. 

22.Проблемні питання кваліфікації злочинів за суб’єктивними ознаками. 

23.Встановлення  кваліфікуючих  та  особливо  кваліфікуючих  ознак

злочинів у сфері господарської діяльності. 

24.Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

25.Правове становище особи як певного учасника кримінального процесу

та проблеми реалізації нею своїх прав і законних інтересів на сучасному етапі.

26.Права та законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

та їх правові гарантії у кримінальному процесі.

27.Захисник у кримінальному процесі, його права й обов’язки.

28.Засоби забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному

процесі.

29.Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

30.Запобіжні заходи.

31. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

32.Досудове  слідство  як  форма  досудового  розслідування.  Строки

досудового слідства.

33.Взаємодія  слідчого й оперативних підрозділів,  її  поняття,  завдання,

форми та правова основа.

34.Слідча група, підстави та порядок її створення та функціонування.

35.Правила застосування науково-технічних засобів під час досудового

слідства.

36.Форми закінчення досудового слідства.
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37.Співвідношення відомчого процесуального контролю, прокурорського

нагляду та судового контролю за досудовим слідством.

38.  Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час досудового

слідства.

39.Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

40.Поняття та зміст загальних положень судового розгляду.

41.Процедура судового розгляду, її структура та зміст.

42.Обрання, зміна або скасування запобіжного заходу в суді.

43.Вирок суду, його постановлення та проголошення. 

44.Виконання вироку. 

45.Звернення  вироку  до  виконання.  Нагляд  прокурора  за  виконанням

вироків та інших судових рішень.
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