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ВСТУП 

Навчальна  дисципліна  «Актуальні  проблеми  кримінального  права  та

процесу»  є  однією  із  базових  у  підготовці  магістрів.  Метою  вивчення

дисципліни  «Актуальні  проблеми  кримінального  права  та  процесу»  є

формування  високого  рівня  компетентності  для  здійснення  ефективної

діяльності  у  сфері  кримінальної  юстиції  з  урахуванням  останніх  досягнень

правової науки та міжнародного досвіду, зокрема глибоких теоретичних знань

та практичних навичок для здійснення кваліфікації злочинів під час досудового

розслідування  та  правосуддя,  а  також знань  про  сучасні  тенденції  розвитку

кримінального та кримінального процесуального права України.

Завдання курсу  –  поглиблення  знань  кримінального  та  кримінального

процесуального законодавства України, формування умінь і компетентності для

проведення  кримінально-процесуальних  дій  та  прийняття  процесуальних

рішень  під  час  складних  кримінальних  проваджень,  здатність  аналізувати

проблемні положення кримінального та кримінального процесуального права

для  здійснення  ефективного  нормотворчого  процесу  та  методичного

забезпечення організації та управління у сфері кримінальної юстиції.

Унаслідок  проведення  практичних  занять  з  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;
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–  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;

–  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 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1

Тема. Проблеми  розуміння  кримінальної  відповідальності  та  її

підстави

Мета: опанувати  теоретичні  положення кримінально-правового  вчення

про кримінальну відповідальність.

Короткі теоретичні відомості

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.

Завдання до теми

1. Занотувати на лекційному занятті та засвоїти основні поняття і терміни

теми. Використовуючи словники, визначити їхній зміст.

2. Дослідити  й  охарактеризувати  розвиток  розуміння  поняття

кримінальної відповідальності у науці кримінального права.

3. Підготувати на практичне заняття реферат на запропоновану тему:

– Загальна характеристика окремих форм кримінальної відповідальності,

що  передбачені  КК  України  (покарання,  звільнення  від  покарання  та  його

відбування).

–  Спірні  питання  щодо  кримінальної  відповідальності  в  науці

кримінального права.

–  Юридична  природа  звільнення  від  кримінальної  відповідальності  як

окремого інституту кримінального права України.

Контрольні питання

1. Проблеми визначення поняття кримінальної відповідальності. 

2. Механізм реалізації кримінальної відповідальності. 
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3. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

4. Підстава кримінальної відповідальності.

Література: [8; 56; 83, с. 223–253; 84, с. 46–57].

Семінарське заняття № 2

Тема. Теоретичні та практичні проблеми складу злочину

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання щодо складу злочину.

Короткі теоретичні відомості

Поняття та значення складу злочину. Співвідношення поняття злочину й

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  й  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  законом  про  кримінальну  відповідальність  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.

Завдання до теми

1.  Визначте  елементи  й  ознаки  трьох  окремих  складів  злочинів,

передбачених розділом II Особливої частини КК.

2. Найдіть по три статті КК, у яких передбачено покарання за злочин з

основним  складом,  склади  злочинів  за  пом’якшувальних,  обтяжуючих  і

особливо обтяжуючих обставин.
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3.  Які  зі  складів  злочинів,  передбачених  розділами  IV  і  V  Особливої

частини КК, є простими й які складними?

4.  Які  зі  складів  злочинів,  передбачених  розділами  II-V  Особливої

частини КК, є складними, зокрема:

а) посягають на два об’єкти;

б) складаються з двох дій;

в) мають два наслідки і більше;

г) мають дві форми вини?

5.  Відшукайте  у  розділах  II  та  XV  Особливої  частини  КК  кілька  так

званих складених складів злочинів.

6. Які зі  складів злочинів,  передбачених розділами VII та Х Особливої

частини КК, є альтернативними за способом дії?

7.  Парамонова  протягом  шести  років  не  сплачувала  квартирної  плати,

заборгувавши  за  цей  час  суму,  що  перевищує  1600  неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

Чи є дії Парамонової злочином?

8.  Крамаренко,  від’їжджаючи  до  Криму  відпочивати,  попросила  свою

сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її

відсутності  (відеомагнітофон,  золоті  прикраси,  облігації  тощо).  Єрохіна

погодилась,  але  згодом усі  речі,  які  їй  залишила на  зберігання  Крамаренко,

продала. Коли Крамаренко повернулася з відпочинку та прийшла до Єрохіної

забрати свої речі, та їй сказала, що ніяких речей від неї на зберігання не брала.

Чи є в діях Єрохіної ознаки злочину проти власності?

9.  У  січні  2016  р.  Колесов  створив  приватне  підприємство,  що  було

зареєстроване у встановленому законом порядку. З листопада 2016 р. створене

ним  підприємство  почало  займатися  виготовленням  горілчаних  виробів  і

торгівлею  ними,  а  також  торгівлею  тютюновими  виробами  без  отримання

ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтею 204 КК.

Чи є в діях Колесова ознаки передбаченого цією статтею злочину?

8



10. При звільненні 2 липня 2016 р. з місць позбавлення волі Разживіна,

щодо якого ухвалою судді місцевого суду за місцезнаходженням кримінально-

виконавчої  установи  був  установлений  адміністративний  нагляд,  йому  було

оголошено,  що  він  має  прибути  до  місця  проживання  та  стати  на  облік  у

кримінально-виконавчій  інспекції  не  пізніше  5  липня.  Разживін  з’явився  до

кримінально-виконавчої  інспекції  для  постановки  на  облік  лише  9  липня,

пояснивши, що рейси автобусів було скасовано внаслідок відсутності пального,

а він про це не знав. Місцевим судом Разживіна було засуджено за ст. 395 КК

України.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Контрольні питання

1. Поняття та значення складу злочину.

2. Ознаки й елементи складу злочину.

3. Види складів злочину.

4. Склад злочину та кваліфікація.

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

Семінарське заняття № 3

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

Мета: опанувати  теоретичні  знання  щодо  злочинів  проти  життя  та

здоров’я  особи  та  прищепити  навички  розв’язання  задач  кримінально-

правового характеру з означеної теми.

Короткі теоретичні відомості

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 і

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

Завдання до теми

Розв’язати задачі:

1. Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на

квартирі він облив її окропом, що спричинило опіки І–II ступеня, після чого

завдав  численних  ударів  гайковим  ключем  по  голові.  Від  крику  потерпілої

прокинулись діти. Коли 15-річний Олег намагався умовити батька, той завдав

йому кілька ударів тим самим ключем по голові,  заподіявши поранення,  від

яких Олег помер у лікарні. Не бажаючи мати свідка, Корнієнко ключем завдав

також кілька ударів по голові Миколі, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження,

небезпечні  для  життя  в  момент  заподіяння.  Побачивши,  що  дружина

ворухнулася, Корнієнко завдав їй ще три удари гайковим ключем. Потерпілій

були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. Уважаючи всіх трьох

убитими,  Корнієнко  викликав  швидку  допомогу,  порізавши  собі  вену  та

симулюючи психічне захворювання.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

2. Оленюк мав відомості,  що у Верченко,  яка проживає одна,  є багато

грошей, що їх вона виграла в лотерею. Він запропонував Іванчуку обікрасти

Верченко. Уночі вони через вікно проникли до її хати та почали шукати гроші.

Коли Верченко прокинулась та закричала, Оленюк двома ударами ножа в шию

та груди вбив її. У приміщенні злочинці знайшли лише 723 грн, які й забрали.
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Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

3. З метою розпиття спиртних напоїв Пустовіт і  Радосюк пізно ввечері

зайшли до будинку Степанова, де крім останнього знаходилися також Макогон

та  Федоров.  На  ґрунті  ревнощів  до  Макогон,  співмешканка  Пустовіта,  яка

прийшла в дім до Степанова зі своїм знайомим Федоровим, Пустовіт прогнав

останнього та здійняв сварку з Макогон. Наніс їй побої, а потім вирішив убити.

Реалізуючи свій намір, Пустовіт, нібито проводячи її додому, разом із Радосюк

довів  Макогон до водойми,  за  допомогою Радосюк зв’язав  їй руки та почав

завдавати ударів кухонним ножем у різні частини тіла. Усього він завдав 20

ножових  поранень  черевної  порожнини  та  грудної  клітки.  Потім  ніж  узяла

Радосюк і з помсти за образу, заподіяну їй Макогон під час сварки в будинку

Степанова,  завдала  ним  удар  у  серце.  Від  одержаних  поранень  Макогон

померла.  З  висновку  судово-медичної  експертизи  видно,  що  кожне  із  9

проникаючих поранень, завданих потерпілій Пустовітом, саме по собі призвело

б до настання смерті.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

4. Дудник разом з Качковським, який мав допомагати йому у виконанні

будівельних  робіт,  розпивав  спиртні  напої.  Коли  Дудник  відлучився,

Качковський сам випив горілку, що залишилася, після чого заснув на подвір’ї.

Дудник  намагався  розбудити  Качковського,  але  той  нецензурно вилаявся  на

його  адресу  та  продовжував  дрімати.  Обурившись  та  згадавши,  що

Качковський сам випив частину горілки, а, крім того, не повернув йому давній

борг,  Дудник  вирішив розправитися з  ним.  Він  вилив на  одяг  Качковського

пляшку бензину та підпалив, а сам втік з місця вчинення злочину. Потерпілий

від одержаних опіків через два тижні помер.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

5. Ілясов, Романченко та Воронецький на квартирі останнього розпивали

спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під

час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу

здоров’я.  Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала.  Збираючись
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йти додому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта та запідозрив, що його

сховав  Романченко,  щоб  потім  забрати  собі.  Обурений  такою  підозрою,

Романченко  накинувся  з  кулаками  на  Ілясова.  Щоб  заспокоїти  Романченка,

Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки та ноги. Озлоблений на Романченка,

Ілясов  затяг  його  на  кухню,  де  протягом  тривалого  часу  завдавав  у  різні

частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряжкою,

душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні

переломи  ребер,  крововиливи  в  ділянці  грудної  клітки,  на  серцевій  сумці,

гіпофізі,  сонячному  сплетінні,  оболонках  і  тканинах  головного  мозку  та

внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою

тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Романченко на

місці вчинення злочину помер.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

6.  Гольцев,  звільнившись  із  місць  позбавлення  волі,  де  він  відбував

покарання за замах на вбивство із хуліганських спонукань, зійшовся з Пановою.

Вони  обоє  зловживали  спиртними  напоями,  сварилися,  при  цьому  Гольцев

неодноразово погрожував Пановій вбивством. Під час чергової сварки Гольцев

збив Панову на підлогу та завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в груди в

ділянку  серця,  спричинивши  тупу  травму  грудної  клітки  з  розривом  лівого

шлуночка серця. Від одержаного ушкодження Панова померла на місці.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

7.  Кримський з  метою заволодіння  автомашиною ГАЗ-24  «Волга»,  що

належала львівській геологорозвідувальній експедиції,  вчинив напад на водія

цієї машини Титла, в процесі якого мисливським ножем (він постійно носив

його з собою, хоч і не був мисливцем) завдав сім ударів у шию та спину. Від

одержаних ушкоджень Титло через кілька днів помер. Підробивши дорожнього

листа,  Кримський намагався  перегнати  автомашину в  іншу область,  але  був

затриманий.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
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Контрольні питання

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. 

4.  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].

Семінарське заняття № 4

Тема. Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Мета: опанувати  теоретичні  знання  щодо злочинів  проти  власності  та

прищепити навички розв’язання задач кримінально-правового характеру з цієї

теми.

Короткі теоретичні відомості

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  і  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  в  оціночних  понять,  шляхи

розв’язання  проблеми  критеріїв  оціночних  понять.  Практичне  розв’язання
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проблеми  конкуренції  злочинів  за  предметом  злочину  й  суб’єктом.

Врегулювання  окремих  спірних  положень  у  кваліфікації  злочинів  проти

власності у керівних положеннях вищої судової інстанції.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати кримінально-правову оцінку ситуації:

1.  Шофер  сільськогосподарського  кооперативу  Крицький  перевозив

ячмінь від комбайна на тік. Він домовився з Ладною про продаж ячменю та

через якийсь час завіз їй 617 кг зерна.

2.  Андрушин  разом  із  Лесиком  вчинив  крадіжку  з  державного

промтоварного магазину. Через якийсь час він і Кононенко, який був озброєний

пістолетом, проникли до кооперативного продмагу.  Помітивши, що злочинці

виносять товари з  продмагу,  сторож Власюк вистрелив з  рушниці.  Кинувши

товари,  Андрушин  і  Кононенко  вибігли  з  магазину.  Власюк  намагався

затримати злочинців, але вони, заподіявши Власюку середньої тяжкості тілесні

ушкодження, зламали його рушницю та втекли.

3.  Раніше  судимий  за  крадіжку  чужого  майна  Баранов  близько  24-ї

години  проник  через  відкриту  ним  кватирку  до  кооперативного  продмагу.

Оскільки відкрити сейф йому не вдалося,  Баранов узяв  у молочному відділі

залишену  там  у  шухляді  столу  купюру  вартістю  50  грн,  і  вистрибнув  на

вулицю. Його затримали працівники міліції.

4. Залишившись у цеху наодинці, Балін і Сячинов домовилися викрасти

спирт. Балін узяв банку з 15 літрами етилового спирту та через отвір у підлозі

другого поверху передав її на перший поверх Сячинову. Це помітив начальник

цеху й  зажадав,  щоб вони повернули спирт на  місце.  Щоб приховати  сліди

злочину, Сячинов, за пропозицією Баліна, вилив спирт у відходи.

5. 10 грудня Лук’янець, скориставшись відсутністю продавця державного

магазину, вкрав радіолу «Бригантина», 25 грудня – програвач «Концертний», 15

січня – чоловічі  повстяні черевики, а 12 лютого, підібравши ключ, проник у

камеру зберігання робітничого гуртожитку та викрав 2 костюми, які належали

електромонтерам Маніну та Бубенцю.
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Контрольні питання

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. 

6.  Врегулювання  окремих  спірних  положень  у  кваліфікації  злочинів

проти власності у керівних положеннях вищої судової інстанції.

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

Семінарське заняття № 5

Тема.  Проблеми  кваліфікації  злочинів  у  сфері  господарської

діяльності

Мета: опанувати теоретичні знання щодо злочинів у сфері господарської

діяльності  та  прищепити  навички  розв’язання  задач  кримінально-правового

характеру з даної теми..

Короткі теоретичні відомості

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.

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
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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.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати кримінально-правову оцінку ситуації:

1.  Учень  художнього  технікуму  Зоренко  намалював  два  банківських

білети  вартістю  100  грн  кожний.  При  спробі  збути  один  з  них  його  було

затримано.

Варіант 1. Не сказавши про підробку, Зоренко дав одну купюру Ковалю

в оплату боргу.  Підробку було викрито,  коли Коваль подав купюру до каси

магазину АТБ.

Варіант  2. Зоренко  виготовив  банківський  білет,  щоб  показати

товаришам свою художню майстерність.

2. Чепас за допомогою виготовленого ним шрифту підробляв номери на

білетах лотереї «Лото-забава», за якими одержував виграші – всього в сумі 10

тис. грн.

Варіант  1. Чепас  одержав  виграші  на  цю  суму  за  підробленими  ним

казначейськими зобов’язаннями.

Варіант 2. Він одержав ці гроші за підробленим акредитивом.

3. Рокитянський купив у Львові діамант без оправи, який таємно вивіз до

Німеччини, де продав його за 15 тис. євро. Дайте кримінально-правову оцінку

дій Рокитянського.

4. Машиніст Малінін у подвійній підлозі тепловоза кілька разів провозив

з-за  кордону  диски  для  лазерних  систем  зчитування  із  записами

порнографічного характеру, які продавав потім своїм знайомим та передавав на

реалізацію  приватному  підприємцю  Акулову.  Усього  Малініним  було
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контрабандно  ввезено  в  Україну  дисків  на  суму  80  тис.  грн,  з  них  Акулов

реалізував їх на суму 21 тис. грн.

5. При митному огляді прибулого з-за кордону в Одесу риболовецького

траулера було виявлено 1237 головних хусток на суму 489 тис. грн, а також

помпову  рушницю вартістю  46  тис.  грн.  Їх  привіз,  сховавши в  машинному

відділенні, матрос Краковний, маючи намір продати на ринках Одеси.

6. Під час митного огляду в Царенка в мішечку, що висів на шиї, було

виявлено золоті вироби (каблучки, персні тощо) на суму 587 200 грн.

Варіант 1. Вироби містились у гніздах, видовбаних у підборах черевиків.

Варіант 2. Вироби містились у валізі Царенка.

7. Іноземець Фрідлянд, повертаючись із туристичної подорожі Україною,

намагався незаконно вивезти за кордон дві старовинні ікони на суму 177 тис.

грн, поклавши їх у валізу з подвійним дном.

8. Керівник філії банку Власов від окремих громадян приймав начебто на

депозит великі суми іноземної  валюти з  виплатою відсотків,  удвічі  більших,

ніж за депозитними договорами виплачував банк. Договори оформлялися від

імені  банку,  на  них  проставлялась  печатка  філії  банку.  Одержання  грошей

ніякими документами, крім договорів, не підтверджувалося, депозитні рахунки

не відкривались. Отримані кошти Власов надавав у кредит тіньовим структурам

під  більш  високі  відсотки,  ніж  виплачував  «вкладникам».  На  кредитних

договорах  також  проставлялася  печатка  банку.  Усього  від  своєї  діяльності

Власов  протягом  двох  років  одержав  дохід  у  сумі  400  тис.  доларів  США.

Громадяни,  які  «вкладали»  кошти  на  депозитні  рахунки,  та  громадяни,  які

брали  кошти в  кредит,  усвідомлювали,  що кошти через  касу  філії  банку  не

оприбутковувалися.

9.  Гришин  і  Федоров  за  вкраденими  паспортами  на  ім’я  їх  власників

зареєстрували кілька приватних підприємств, через які здійснювали незаконні

конвертаційні  операції.  З  легально  діючими  суб’єктами  господарської

діяльності  від  імені  створених  підприємств  укладались  удавані  угоди  на

поставки  товарів  чи надання  послуг,  за  якими такі  суб’єкти перераховували

17



безготівкові кошти на рахунки створених приватних підприємств, а взамін їх

керівники  отримували  готівкові  кошти  в  національній  чи  іноземній  валюті.

Безготівкові кошти за удаваними угодами перераховувалися на рахунки інших

суб’єктів  господарської  діяльності,  від  яких  Гришин  і  Федоров  отримували

готівкові  кошти,  отримані  цими  суб’єктами  від  незаконної  реалізації

контрабандно ввезених чи виготовлених підпільно товарів.

10.  Без  державної  реєстрації  як  суб’єктів  підприємницької  діяльності

зубні техніки медичних установ Швець та Ніколаєв за змовою між собою, а

також  самостійно  систематично  протягом  чотирьох  років  за  місцем  своєї

роботи виготовляли та там же або на квартирах клієнтів ставили за плату зубні

коронки. Разом вони виготовили 428 зубних коронок (у тому числі 346 із золота

клієнтів). Швець виготовив 280 коронок (у тому числі із золота клієнтів 220), а

Ніколаєв – 148 (всі із золота клієнтів). Вартість кожної коронки становила 1950

грн.

Контрольні питання

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. 

5.  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].
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Семінарське заняття № 6

Тема.  Актуальні  питання  забезпечення  прав  і  законних  інтересів

учасників кримінального провадження

Мета:  отримати практику правового регулювання  питань забезпечення

прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Короткі теоретичні відомості

Поняття, сутність та класифікація прав, свобод і 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  та  цивільного  відповідача  та  їх  представників;  свідка;

експерта; спеціаліста та ін.) і проблеми реалізації нею своїх прав та законних

інтересів на сучасному етапі.

Права та 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. Педагог і лікар як учасники окремих слідчих дій. 

Засоби  забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть  участь  у  кримінальному

процесі.  Підстави  і  процесуальний  порядок  їх  застосування.  Роль  відомчого

контролю, прокурорського нагляду та судового контролю за забезпечення прав

і законних інтересів особи в кримінальному процесі.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати правову оцінку ситуації:

1.  Обвинувальний  акт  щодо  заступника  голови  обласної  державної

адміністрації стосовно обвинувачення його в одержанні неправомірної вигоди у
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великому розмірі направлений до суду. Обвинувачений заявив клопотання про

розгляд його справи судом присяжних.

Який суд і у якому складі суддів повинен розглядати кримінальну справу?

Які юридичні наслідки потягне судовий розгляд справи не у тому складі

суддів, що встановлений КПК?

Які, на вашу думку, способи розподілу кримінальних справ між суддями

спроможні виключити їхню упередженість під час судового розгляду?

2. Апеляційний суд згідно з п. 6 ч. 1 ст. 407 КПК України скасував вирок,

постановлений судом першої інстанції у складі трьох суддів, і призначив новий

судовий  розгляд  у  цьому  суді.  Місцевий  суд  розглянув  справу  повторно  у

складі трьох суддів, один із яких раніше брав участі у розгляді, та постановив

вирок.  Захисник  подав  на  цей  вирок  апеляцію,  в  якій  зазначив,  що  справу

розглянуто  з  порушенням  закону:  місцевий  суд  мав  її  розглядати  у  іншому

складі.

Чи підлягає апеляційна скарга захисника задоволенню?

Якою  є  позиція  ЄСП/1  з  питання  повторного  (після  апеляційного  чи

касаційного  перегляду)  судового  розгляду  судом  першої  інстанції  у  тому

самому складі суддів?

3. КПК (п. 4 ч. 1 ст. 75) передбачає таку підставу для відводу судді: «За

наявності інших обставин, які викликають сумнів у його безсторонності». 

Назвіть п’ять таких  «інших обставин»,  не  включаючи до  них  ті,  що

регламентовані ч. 1 ст. 75 КПК.

4. Під час судового розгляду захисником обвинуваченого заявлено відвід

судді  у зв’язку з тим, що під час досудового розслідування у цій справі він

ухвалював  рішення  про  привід  його  підзахисного,  а  отже,  є  упередженим,

оскільки заінтересований в постановленні щодо нього обвинувального вироку.

Чи  є  обставини,  зазначені  захисником  у  заяві,  підставою  для  відводу

судді?
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5.  Кримінальні  справи  про  які  правопорушення  є  підсудними  суду

присяжних? Чи відрізняється склад суду присяжних в Україні від складу цього

суду в інших державах? Якщо так, то якими є ці відмінності?

6.  Суд  присяжних  розглядав  кримінальну  справу  щодо  Ігнатенка

протягом чотирьох місяців.  За  цей час  було замінено два  присяжних і  один

суддя – головуючий. Про причини заміни суддів Ігнатенка не повідомляли.

Чи мали місце у цій справі порушення норм кримінального процесуального

права щодо незмінності складу суду?

Якщо так, то які юридичні наслідки це може мати?

7.  Обвинуваченого,  щодо  якого  обрано  запобіжний  захід  у  вигляді

тримання під вартою, під час судового розгляду, розпочатого 23 травня 2016 р.,

утримували у металевій клітці,  яка знаходилася на  відстані  п’яти метрів  від

місця, визначеного для захисника.

Чи  не  порушені  вимоги  кримінального  процесуального  закону  в  цій

ситуації?  Якщо  так,  то  які  саме?  Чи  матимуть  ці  порушення  юридичні

наслідки?

Контрольні питання

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 в кримінальному процесі, його права й обов’язки.

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

процесі.

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

100; 107; 110].
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Семінарське заняття № 7

Тема. Актуальні  питання  застосування  заходів  забезпечення

кримінального провадження

Мета: отримати підготовку до практичних завдань, що характеризуються

участю суб’єктів кримінального процесу при розгляді провадження в судах.

Короткі теоретичні відомості

Заходи  забезпечення  кримінального  провадження  й  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.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати обґрунтовані відповіді на такі питання:

1.  Проаналізуйте  норми  глави  18  КПК  і  з’ясуйте,  чи  враховується

тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа,

під час застосування щодо неї за побіжних заходів? Якщо так, то яких саме?

2.  Запобіжні  заходи  є  частиною  заходів  забезпечення  кримінального

провадження.  Проаналізуйте  ст.  182  КПК  і  з’ясуйте,  чи  йдеться  у  ній  про

примусове обрання запобіжного заходу у вигляді застави?

Яким  чином  вирішується  питання  про  заставу  в  разі  порушення

підозрюваним  (обвинуваченим)  зобов’язань,  взятих  на  себе  під  час  обрання

цього запобіжного заходу?

Хто і коли вирішує питання про повернення застави заставодавцю?

3. Повідомивши Кирієнка про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч.  1  ст.  122  «Умисне  середньої  тяжкості  тілесне  ушкодження»  КК,  слідчий
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звернувся  до  прокурора  за  погодженням  клопотання  про  обрання  щодо

Кирієнка запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Потребу застосування такого запобіжного заходу слідчий мотивував тим,

що  Кирієнко  має  похилий  вік,  у  нього  є  постійне  місце  проживання,

кримінальне  правопорушення  вчинив  вперше  і  тому  немає  підстав  для

побоювання, що він може ухилитися від досудового розслідування та суду або

перешкодити встановленню істини у справі.

Яке рішення за клопотанням слідчого має ухвалити прокурор?

Викладіть аргументи, які прокурор, на вашу думку, повинен покласти в

основу свого рішення.

4. Під час кримінального провадження установлено,  що В. О. Пазурець

вчинив  крадіжку  чужого  майна  з  проникненням  до  житла.  В. О. Пазурець

раніше двічі судимий за тяжкий злочин, не має постійного місця проживання та

роботи.

Визначте, який запобіжний захід слід застосувати до В. О. Пазурця.

Від імені слідчого складіть відповідний процесуальний документ.

5.  До  Кухленка,  обвинувачуваного  у  вчиненні  умисного  убивства,  як

запобіжний  захід  було  обрано  взяття  під  варту.  Під  час  подальшого

розслідування слідчий встановив, що Кухленко вчинив не умисне убивство, а

убивство при перевищенні меж необхідної оборони. У зв’язку з цим Кухленку

змінено повідомлення про підозру.

Чи зобов’язаний слідчий після повідомлення про нову підозру вирішити

питання про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший –

більш м’який – запобіжний захід?

Чи  вплине  на  вирішення  цього  питання  заявлення  підозрюваним

Кухленком  клопотання  про  зміну  запобіжного  заходу  у  вигляді  взяття  під

варту на заставу?

Від  імені  слідчого  складіть  процесуальний  документ  про  зміну

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на заставу.
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6.  Любченка,  затриманого  за  підозрою  у  вчиненні  тяжкого  злочину,

працівники міліції доставили до ІТТ. Через 34 години Любченка доставили до

слідчого судді з клопотанням прокурора про обрання щодо нього запобіжного

заходу у вигляді взяття під варту. Під час розгляду цього клопотання Любченко

заявив слідчому судді  про те,  що під час затримання та доставлення до ІТТ

працівники міліції застосовували до нього насильство.

Від імені слідчого судді:

а) ухваліть рішення про забезпечення невідкладного проведення судово-

медичного обстеження Любченка;

б)  доручіть  відповідному  органу  досудового  розслідування  проведення

дослідження фактів, викладених в заяві Любченка.

7.  Чи узгоджуються підстави затримання уповноваженою службовою

особою, врегульовані у ч. 1 ст. 208 КПК, із метою затримання, встановленою

ч. 3 ст. 29 Конституції України?

8.  Співробітники  оперативного  підрозділу  Національної  поліції  стали

очевидцями злісного хуліганства, вчинюваного Ніколаєнком. Вони затримали

Ніколаєнка,  склавши  про  це  протокол  адміністративного  затримання,  й

утримували на підставі цього протоколу затриманого протягом двох годин, а

потім передали матеріали щодо злісного хуліганства слідчому, який затримав

Ніколаєнка  у  кримінальному  процесуальному  порядку.  Під  час  судового

засідання  з  розгляду  клопотання прокурора про взяття  під  варту Ніколаєнка

його захисник заявив слідчому судді про те, що підзахисного за одне й те саме

кримінальне  правопорушення  затримували  двічі  –  в  адміністративному  й  у

кримінальному процесуальному порядку.

Як має відреагувати слідчий суддя на заяву захисника Ніколаєнка?

9.  Одним  із  ризиків,  які  є  підставою  для  застосування  щодо  особи

запобіжного  заходу,  є  «перешкоджання  кримінальному  провадженню  іншим

чином» (ст. 177 КПК).
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Складіть максимально можливий, на ваш погляд, перелік обставин, які

свідчать  про  «перешкоджання  провадженню  іншим  чином»  (за  винятком

обставин, зазначених в пунктах 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК).

Контрольні питання

1. Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

2. Запобіжні заходи.

3. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

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

Семінарське заняття № 8

Тема. Актуальні питання здійснення досудового розслідування

Мета: отримати практику правової оцінки порядку та ходу  досудового

розслідування. 

Короткі теоретичні відомості

Досудове слідство як форма досудового розслідування.  Компетенція  та

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

досудового розслідування та перспективи їх удосконалення. Підслідність  й її

види. Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.

Строки досудового  слідства.  Порядок  продовження строків  досудового

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

слідчі дії.

Взаємодія  слідчого  й  оперативних  підрозділів,  її  поняття,  завдання,

форми та правова основа.  Слідча група,  підстави та 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  та  порядок  зупинення  та

відновлення досудового слідства. 

Форми  закінчення  досудового  слідства.  Співвідношення  відомчого

процесуального контролю, прокурорського нагляду та  судового  контролю за
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досудовим слідством. Оскарження дій та рішень слідчого та прокурора під час

досудового слідства.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати обґрунтовані відповіді на такі питання:

1. У кримінальному провадженні встановлено, що 10 травня 2016 року

П. І. Петренко  викрав  у  С. Н. Макарова  кишеньковий  годинник  марки

«ORIENT», який у цей же день продав А. П. Дубрівному. Слідчим зібрані точні

дані про те, що викрадений годинник знаходиться в квартирі № 62 буд. № 4 по

вул. Соборній у м. Кременчук, де проживає А. П. Дубрівний.

Складіть  алгоритм дій  і  рішень  слідчого,  прокурора,  слідчого  судді  з

метою вилучення годинника із квартири Дубрівного.

2.  Під  час  огляду  місця  події  –  приміщення  магазину  «Мега»  по

вул. Соборній  у  м.  Кременчук,  звідки  була  вчинена  крадіжка  продовольчих

товарів, спеціалістом-криміналістом на вітрині виявлено три сліди пальців рук.

16 травня цього року за підозрою у вчиненні крадіжки затримано В. Н. Викова.

Визначте, чи є підстави для проведення експертизи й якої саме?

Оформіть  рішення  прокурора  про  залучення  експерта  процесуальним

документом.

3. Затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185

КК, П. Р. Величко під час допиту його як підозрюваного пояснив таке: «У ніч

25 вересня 2016 року в м. Кременчук у районі річкового порту я, перебуваючи у

стані  сильного  алкогольного  сп’яніння,  випадково  зайшов  до  під’їзду  9-ти

поверхового будинку. Поруч була автостоянка. Піднявшись на другий поверх

будинку,  я  чомусь  вирішив,  що  у  першій  від  ліфту  квартирі  проживає  моя

приятелька.  Я  почав  стукати  у  двері.  Але  приятелька  не  відгукувалася.

Розсердившись, я штовхнув двері. Вони виявилися незакритими. Я пройшов на

кухню, щоб попити води. Світло не запалював, підпалював сірники. Побачивши

у вазі гроші, а на холодильнику – годинник і нетбук, я зрозумів, що знаходжуся

у чужій квартирі.  У цей час я почув звук з кімнати і,  прихопивши із собою

гроші, годинник та нетбук, утік. Номер будинку, квартири не знаю, але можу
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показати.  Гроші  я  витратив,  а  годинник  і  нетбук  викинув  під  місток  біля

залізничного вокзалу. Місце також можу показати».

Змоделюйте слідчий експеримент за участю підозрюваного Величка П.Р.

і його захисника.

Складіть протокол цієї слідчої дії.

4. На банк вчинено розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї.

У приміщенні банку встановлені камери відеоспостереження, що зафіксували

лише силует нападника. Одному із клієнтів банку вдалося таємно зафіксувати

на  камеру  власного  мобільного  телефону  обличчя  нападника.  Після  цього

клієнта було вбито. Фотографії,  вилучені із мобільного телефону, суд визнав

доказами  винуватості  обвинуваченого  і  на  їх  підставі  постановив

обвинувальний  вирок.  Інших  доказів,  які  б  указували  на  винуватість

обвинуваченого,  у  справі  не  було.  Захисник  обвинуваченого  в  апеляційній

скарзі просив суд апеляційної інстанції виключити фотографії із числа доказів.

Яке  рішення  має  ухвалити  суд  апеляційної  інстанції  з  урахуванням

доказового значення фото із мобільного телефону вбитого клієнта банку?

Контрольні питання

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.

7. Оскарження дій та рішень слідчого та прокурора під час досудового

слідства.

Література [1–7; 66–72; 74–76; 79–82; 87–88; 97; 100; 107; 110; 117].
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Семінарське заняття № 9

Тема. Актуальні  питання судового розгляду та виконання судових

рішень

Мета:  отримати  практику  застосування  кримінального  процесуального

законодавства  в  юридично  значущих  ситуаціях  при  судовому  розгляді

кримінального провадження та виконанні судового вироку.

Короткі теоретичні відомості

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

загальних  положень  судового  розгляду.  Процедура  судового  розгляду,  її

структура та 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  і

інших судових рішень.

Завдання до теми

Розв’язати задачі та дати обґрунтовані відповіді на такі питання:

1.  Лисенко,  обвинувачуваний  за  ч.  2  ст.  152  КК  України,  під  час

підготовчого  провадження  заявив  клопотання  про  розгляд  його  справи  у

закритому  судовому  засіданні.  На  обґрунтування  свого  клопотання  він

посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений

розкривати у своїх свідченнях інтимні обставини сімейного життя.

Яке рішення повинен ухвалити суд за клопотанням підсудного?

2.  Під  час  судового  розгляду  суд,  попри  заперечення  захисника,

задовольнив клопотання прокурора про виклик до суду двох свідків, які не були

допитані  під  час  досудового  розслідування.  Незадоволений  таким  рішенням

суду захисник почав голосно звинувачувати суд в упередженості. Головуючий

зробив йому зауваження про недопустимість такої поведінки і попередив про

28



відповідальність за  неповагу до суду.  Однак захисник продовжував кричати,

висловлюючи незгоду з рішенням суду про задоволення клопотання прокурора.

Яке рішення може ухвалити суду разі повторного порушення захисником

порядку в залі судового засідання?

Від  імені  суду  ініціюйте  притягнення  захисника  до  юридичної

відповідальності, склавши відповідний документ.

3. Суд, задовольнивши клопотання захисника, здійснив судовий виклик

свідка.  Однак  той  у  судове  засідання  не  з’явився,  не  повідомивши причини

нез’явлення.

Яке рішення у цій ситуації може ухвалити суд?

Оформіть рішення суду відповідною ухвалою.

4.  Для  участі  у  судовому  розгляді  сторона  обвинувачення  залучила

свідків, а сторона захисту – 19 свідків. Перед початком розгляду головуючий

дав розпорядження про видалення свідків із зали судового засідання.

Яких  заходів  повинен  вжити  судовий  розпорядник,  щоб  допитані  та

недопитані свідки не спілкувалися між собою?

5. Під час допиту свідка в судовому засіданні головуючий порівняв його

свідчення в суді зі  свідченнями під час досудового розслідування,  наданими

свідком в ході допиту, проведеного співробітником оперативного підрозділу за

дорученням  слідчого.  Захисник  зробив  зауваження  головуючому,  звернувши

його  увагу  на  те,  що  свідчення,  надані  свідком  під  час  досудового

розслідування, оголошенню у судовому засіданні не підлягають.

Чи правильним є зауваження захисника?

6.  Суд,  вийшовши із  нарадчої  кімнати,  проголосив  лише  резолютивну

частину обвинувального вироку. Наступного дня вирок розміщено у ЄДРСР, і у

цей самий день копія вироку вручена обвинуваченому і прокуророві.

Чи не порушено судом вимогу про публічне оголошення судового рішення,

сформульовану в ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини?

Чи повинен був суд вручити копію вироку захисникові?
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7.  Головуючий після призначення судового розгляду судом присяжних

здійснив письмовий виклик 7 осіб, внесених до списку присяжних і визначених

автоматизованою  системою  документообігу  суду.  Один  із  викликаних  не

з’явився  у  призначений  час  і  повідомив  секретарю  судового  засідання,  що

роботодавець не звільняє його від роботи для участі  у судовому розгляді  як

присяжного.

Викладіть алгоритм дій головуючого у цій ситуації.

8.  Суд  має  право  призначити  розгляд  у  судовому  засіданні

обвинувального  акта,  який  надійшов  з  клопотанням  про  його  розгляд  у

спрощеному  провадженні,  та  викликати  для  участі  в  ньому  учасників

кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне.

Складіть  перелік  обставин,  за  яких  суд  може  визнати  за  необхідне

викликати у судове засідання учасників провадження.

Контрольні питання

1. Поняття, суть та 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. Виконання вироку.

Звернення вироку до виконання. Нагляд прокурора за виконанням вироків та

інших судових рішень.

Література [1–7; 23; 24; 66–72; 74–76; 79–82; 87–88; 97; 100; 107; 110].
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2 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. 

19. Кваліфікація  злочинів  у  сфері  господарської  діяльності  за

безпосереднім об’єктом.
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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.

37. Співвідношення відомчого процесуального контролю, прокурорського

нагляду та судового контролю за досудовим слідством.
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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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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основою для визначення оцінки на заліку є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  дисципліни.

При цьому викладач керується такими критеріями:

– оцінку «відмінно» (90–100 балів / А) заслуговує студент, який виявив

усебічні,  систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,

уміння  вільно  виконувати  завдання,  передбачені  програмою,  який  засвоїв

основну та знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою.

Як правило, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять дисципліни в їх значенні для набутої професії,  які  виявили

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» (82–89 балів / В)  заслуговує студент, який виявив повне

знання  навчально-програмного  матеріалу,  успішно  виконує  передбачені

програмою завдання,  засвоїв  основну літературу,  рекомендовану програмою.

Як  правило,  оцінка  «добре»  виставляється  студентам,  які  засвідчили

систематичні знання з навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного

поповнення  й  оновлення  в  процесі  подальшого  навчання  та  професійної

діяльності;

– оцінку  «добре»  (74–81  бали  /  С)   заслуговує  студент,  який  може

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у

роботі мають місце неточності;

– оцінку «задовільно» (64–73 бали / D)   заслуговує студент, який виявив)   заслуговує студент, який виявив

знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою  літературою.  Оцінку  «задовільно»  ставлять  студентам,  які

допустили помилки у відповіді,  але володіють необхідними знаннями для їх

усунення під керівництвом викладача;

– оцінку  «задовільно»  (60–63  бали  /  E)  одержує  студент,  який  у

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей;
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– оцінку «незадовільно»  (1–59 балів  /  F-FX)  ставлять  студентові,  який

виявив  недоліки  в  знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та

допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило,

оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати

навчання  та  приступити  до  професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з

відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993

року за  № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію студентів»,

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Вид занять Змістовний  модуль
№ 1

Змістовний модуль № 2 Екзамен Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Семін.
заняття

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Опитування 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26

Самостійна
робота

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Усього : 8 9 9 9 9 9 9 9 9 20 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми.
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