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Анотація 
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання кримінального 

права та процесу» є формування глибоких теоретичних і практичних знань щодо 
практичного застосування кримінального законодавства України; вироблення у 
студентів вміння орієнтуватися сучасних проблемах кримінального права, аналізувати 
їх та висловлювати власну думку щодо причин і варіантів вирішення цих проблем; 
формування практичних навичок правильного застосування Закону України про 
кримінальну відповідальність під час кваліфікації злочинів. 

Вивчення цієї дисципліни має сприяти вихованню поважного ставлення до 
Закону про кримінальну як важливого засобу захисту людини, її прав та свобод, 
проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних 
посягань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні питання кримінального 
права та процесу» є поглиблене вивчення законодавчих і теоретичних проблем, 
пов’язаних з сучасними проблемами кримінального права; з’ясування проблемних 
питань кримінального права; вивчення позицій науковців щодо перспектив вирішення 
проблемних питань кримінального права; проведення наукового аналізу 
кримінального законодавства і практики його застосування; виявлення переваг і 
недоліків пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства; 
формування власної думки щодо проблемних питань кримінального права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані 
такі компетентності: 

-  уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність 
брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
різних сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати норми кримінального права в 
професійній діяльності; 

-  здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, 
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків; 



-  здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню 
злочинів (кримінальних проступків), вживати заходи для їх усунення; 

-  здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних 
сферах правоохоронної діяльності; 

-  здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 
правоохоронної діяльності; 

-  здатність ефективно здійснювати правове виховання; 

-  спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та 
організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе відповідальність за 
результати виконання поставлених завдань; 

-  здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні 
технології під час вирішення професійних (наукових) завдань; 

-  спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати 
наступні результати навчання: 

-  володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять; 

-  знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення 
публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 
правоохоронної діяльності; 

-  узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, 
аргументовано їх пояснювати; 

-  аналізувати умови і причини вчинення злочинів, визначати шляхи їх усунення; 

-  вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 
особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й засобів 
забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових 
обов’язків; 

-  вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
різних сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати норми кримінального права в 
професійній діяльності; 

-  використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних 
висновків й консультацій в конкретних сферах правоохоронної діяльності; 

-  здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності; 

-  здійснювати правове виховання; 

-  вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати 
підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за результати виконання 
поставлених завдань; 

-  аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під 
час рішення професійних (наукових) завдань. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм 
Загальної частини. 

 
ТЕМА 1. Актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності. 
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 2. Проблеми кримінального права при вчиненні особою декількох 
злочинів. 
Актуальні та дискусійні питання кримінального законодавства у разі множинності 
злочинів. Види множинності злочинів. Загальні правила  кваліфікації злочинів у разі 
їхньої множинності. Одиничний злочин як структурний елемент множинності 
злочинів. Види одиничних злочинів. Застосування кримінального законодавства щодо 
триваючих, продовжуваних і складених злочинів . 
Повторність злочину та її ознаки. Види повторності. Фактична повторність: повторність 
тотожних, однорідних та різнорідних злочинів. Застосування кримінального 
законодавства у разі наявності в діяннях особи повторності злочинів. 
Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів. Відмежування ідеальної 
сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції 
норм. Застосування кримінального законодавства у разі наявності в діяннях особи 
сукупності злочинів. 
Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву. Застосування кримінального 
законодавства у разі наявності в діяннях особи рецидиву злочинів. 



 
ТЕМА 3. Актуальні проблеми співучасті у злочині. 
Співучасть у злочині, й 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 4. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність 
діяння. 
Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність діяння, їх поняття та види. 
Обставини, що виключають злочинність діяння, які передбачені Кримінальним 
кодексом України, іншими законодавчими актами (зокрема, Законом України «Про 
Національну поліцію») та кримінально - правовою доктриною. 
Актуальні проблеми необхідно!' оборони, ії поняття та умови правомірності. Правова 
оцінка заподіяння (завдання) шкоди при так званій «передчаснім» і «запізніліи» 
обороні. Оцінка використання зброї та інших пристосувань, що вживаються для 
захисту від посягання. 
Завдання шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони - 
захист від суспільно небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної оборони. 
Врахування суб’єктивного ставлення особи, яка захищається до заподіяння шкоди. 
Оцінка стану сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним 



нападом. 
Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Иого поняття і ознаки. 
Відповідальність за ексцес оборони. Уявна оборона. Диференціація відповідальності 
при уявній“ обороні. 
Актуальні проблеми затримання особи, що вчинила злочин, ії підстави и ознаки. 
Вимушений“ характер завдання шкоди злочинцю при його затриманні. 
Відповідальність за завдання шкоди при затриманні небезпеці вчиненого посягання и 
обставинам затриманої особи до шкоди, що була завдана. Відповідальність за 
заподіяння шкоди, що не була необхідною для затримання злочинця. 
Актуальні проблеми крайньої необхідності, ії підстави и ознаки. Загрожуюча небезпека 
і неможливість ії усунення інакше як шляхом завдання шкоди - підстави крайної 
необхідності. 
Джерела небезпеки. Завдання шкоди інтересам так званих “третіх осіб”. Вимушеність 
завдання шкоди у стані крайньої необхідності. Об’єктивні ознаки крайньої 
необхідності. Характер дій у стані крайньої необхідності. Своєчасність крайньої 
необхідності. Межі завдання шкоди у стані крайньої необхідності. Врахування 
суб’єктивного ставлення особи до шкоди, яка заподіюється у стані крайньої 
необхідності. Відповідальність за заподіяння шкоди більш значної, ніж відвернута за 
крайньої необхідності. 
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони й затримання злочинця. 
Актуальні проблеми фізичного або психічного примусу. Поняття та зміст цих обставин. 
Умови за яких є наявною та за яких виключається злочинність діяння, скоєного 
внаслідок фізичного або психічного примусу. 
Актуальні проблеми виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст та правове 
значення цих обставин. Умови, що виключають злочинність діяння внаслідок 
виконання наказу чи розпорядження. Кримінальна відповідальність за вчинення 
умисного злочину під час виконання явно незаконного наказу або розпорядження. 
Актуальні проблеми діяння, пов’язаного з ризиком. Поняття виправданого ризику та 
його зміст. Умови, за наявності яких ризик є виправданим. Відповідальність за 
невиправданий ризик. 
Актуальні проблеми виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 
злочинної діяльності. Умови звільнення від відповідальності за вимушене заподіяння 
шкоди. Кримінальна відповідальність за вчинення умисного особливо тяжкого 
злочину та тяжкого злочину під час виконання спеціального завдання. 
 
ТЕМА 5. Актуальні проблеми інших заходів кримінально-правового 
характеру. 
Поняття та мета інших заходів кримінально-правового характеру. Поняття та мета 
примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові 
заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру: надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до 
психіатричного закладу із звичаиним наглядом; госпіталізація до психіатричного 
закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим 
наглядом. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру. Порядок та правові підстави таких дій Припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на 
краще. 
Примусове лікування, його поняття та умови призначення. Види спеціальних 
лікувальних установ, що здійснюють примусове лікування. 
Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації'. Штраф, 
ліквідація, конфіскація як заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 
осіб. 



Розділ 2. Актуальні проблеми застосування кримінально-правових норм 
Особливої частини. 

 
ТЕМА 6. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я особи. 
Актуальні проблеми злочинів проти життя. Загальна характеристика і види. Життя як 
об’єкт кримінально-правової охорони. Конституція України про охорону життя та 
здоров’я особи. 
Поняття вбивства та иого види. Ознаки вбивства. Умисне вбивство без обтяжуючих та 
пом’якшуючих обставин. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього 
злочину. Характерні ознаки такого вбивства. 
Актуальні проблеми умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Конструкція складу 
цього злочину. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство та їх зміст. 
Актуальні проблеми умисного вбивства за пом’якшуючих обставин і його види. 
Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу 
цього злочину. Протизаконне насильство, систематичне знущання, тяжка образа. Стан 
сильного душевного хвилювання та раптовість виникнення такого стану. Особливості 
змісту умислу в цьому злочині. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 
Конструкція складу цього злочину. Потерпілий та час вчинення злочину. Суб’єкт 
злочину. Відповідальність співучасників. 
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення 
заходів, необхідних для затримання злочинця. Конструкція складу цього злочину. 
Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця. 
Вбивство через необережність. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак 
цього злочину. Відмежування цього виду вбивства від інших злочинів, поєднаних із 
заподіянням смерті потерпілому. Кваліфікуюча ознака такого вбивства. 
Доведення до самогубства. Жорстке поводження, шантаж, примус до протиправних дій 
або систематичне приниження людської гідності як ознаки об’єктивної сторони. 
Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього 
злочину. 
Актуальні проблеми злочинів проти здоров’я. Загальна характеристика и види. 
Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання. 
Поняття и види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії 
для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 
Актуальні проблеми умисного тяжкого тілесного ушкодження. Поняття тяжкого 
тілесного ушкодження і його види. Зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження. 
Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через 
необережність. 
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного 
ушкодження і иого ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. 
Умисне тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин. 
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. 
Протизаконне насильство та тяжка образа. Стан сильного душевного хвилювання и 
раптовість виникнення такого стану. 
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної 
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 
Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця. Психічне ставлення суб’єкта до заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень. 
Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного ушкодження, иого види 
та ознаки. 
Побої і мордування. їх відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі ознаки цього 



злочину. 
Актуальні проблеми катування. Поняття катування. Мета вчинення злочину. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. 
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Характеристика 
об’єктивних і суб’єктивних ознак цього злочину. 
Погроза вбивством. Реальність погрози як умова відповідальності за цей злочин. 
Кваліфікуюча ознака цього злочину. 
Актуальні проблеми зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекціиної хвороби. Диференціація відповідальності за вчинення цього злочину. 
Кваліфікуючі ознаки та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 
Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Суб’єктивні 
ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Предмет 
цього злочину. Суб’єкт злочину. Зараження венеричною хворобою. Поняття 
венеричної хвороби. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 
злочину. Незаконне проведення аборту або стерилізації. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 
ознаки злочину. 
Актуальні проблеми залишення в небезпеці. Момент закінчення злочину. Свідомість 
як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особливості 
суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмінність цього злочину від залишення в 
небезпеці. 
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Момент 
закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі 
ознаки злочину. 
Незаконна лікувальна діяльність. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. 
Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Зміст за відомості. Суб’єкт 
злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Неналежне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. 
Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуюча ознака злочину. 
Порушення прав пацієнта. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. Незаконне 
проведення дослідів над людиною. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин 
людини. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки злочину. 
Насильницьке донорство. Насильство та обман. Суб’єкт злочину. Особливості 
суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 
Незаконне розголошення лікарської таємниці. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. 
Особливості суб’єктивної сторони. 
 
ТЕМА 7. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи. 
Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
Їх загальна кримінально-правова характеристика та види. Актуальні проблеми 
зґвалтування.. Поняття добровільної згоди потерпілої особи. Потерпілий від злочину. 
Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 
Сексуальне насильство. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. 
Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Кваліфікуючі 
та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Співвідношення цього злочину із 
зґвалтуванням. 
Примушення до вступу в статевий зв’язок. Поняття примушування. Потерпілий від 



злочину. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Актуальні 
проблеми статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. 
Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.  
 
ТЕМА 8. Актуальні проблеми злочинів проти власності. 
Поняття, загальна характеристика и види злочинів проти власності. 
Актуальні проблеми корисливих злочинів проти власності, пов’язаних з незаконним 
обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб. Крадіжка. Поняття та 
ознаки. Предмет крадіжки та інших корисливих злочинів проти власності. Розмір 
предмета крадіжки та його вплив на відмежування крадіжки від дрібного викрадення 
чужого майна (ст. 51 КУпАП). Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Особливості примітки до ст. 185 КК 
України. Відмежування від суміжних злочинів (грабежу тощо). 
Грабіж. Поняття и ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів 
(крадіжки, розбою та ін.). 
Розбій. Поняття та ознаки. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної 
сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 
Відмежування від суміжних злочинів (грабежу, бандитизму та ін.). 
Вимагання. Поняття и ознаки. Предмет вимагання. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 
суміжних злочинів (розбою, примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань). 
Шахрайство. Поняття и ознаки. Предмет шахрайства. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 
суміжних злочинів (шахрайства з фінансовими ресурсами тощо). 
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття и 
ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент 
закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 
Актуальні проблеми корисливих злочинів проти власності, не пов’язаних з обертанням 
майна на користь винного або інших осіб Заподіяння майнової шкоди шляхом обману 
або зловживання довірою. Ознаки діяння. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від 
шахрайства. 
Привласнення особою чужого або знайденого майна, що випадково опинилося у неі. 
Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. Особливості суб’єктивної сторони. 
Відмінність від розкрадання. Придбання або збування майна, завідомо здобутого 
злочинним шляхом. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 
Відмінність від співучасті у розкраданні. Актуальні проблеми некорисливих злочинів 
проти власності. Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. 
Суб’єктивні ознаки злочинну. Кваліфікуючі ознаки. 
Необережне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Момент закінчення 
злочину. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. 
Погроза знищення майна. Види діяння. Особливості способу. Момент закінчення 
злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Актуальні проблеми інших злочинів проти 
власності. 
 
ТЕМА 9. Актуальні проблеми злочинів проти громадського порядку та 
моральності. 
Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку та 
моральності. Групове порушення громадського порядку. Види дій, що утворюють 
об'єктивну сторону злочину. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. 
Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмежування від масових 



заворушень та хуліганства. 
Масові заворушення. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону злочину. Конструкція 
складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. 
Суб'єкт злочину. Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуюча ознака злочину. 
Відмежування масових заворушень від групового порушення громадського порядку та 
хуліганства. Хуліганство. Поняття особливої зухвалості та виняткового цинізму. Ознаки 
об'єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної 
сторони злочину. Поняття хуліганського мотиву. Суб'єкт злочину. Співучасть як 
кваліфікуюча ознака. Спеціальний“ рецидив як обставина, що обтяжує 
відповідальність. 
Поняття опору представникові влади або представникові громадськості. Поняття 
вогнепальної зброї. Поняття холодної зброї. Поняття предмету, спеціально 
пристосованого або заздалегідь заготовленого. Відмежування хуліганства від інших 
злочинів проти громадського порядку. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів. Предмет злочину. Поняття порнографічних предметів. 
Діяння, що утворюють об'єктивну сторону. Конструкція складу злочину. Момент 
закінчення злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Спеціальна мета як обов'язкова 
ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Кіно- та 
відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру як предмети 
злочину, що обтяжують відповідальність. Збут вказаних предметів неповнолітнім як 
кваліфікуюча ознака. Множинність та співучасть як особливо кваліфікуючі ознаки. 
Примушування неповнолітніх до участі у створенні творів порнографічного характеру 
як вид злочинної діяльності, що обтяжує відповідальність. 
Сутенерство або примушування чи втягнення до заняття проституцією. Поняття 
сутенерства. Поняття примушування. Конструкція складу злочину. Мета як обов'язкова 
ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Наслідки цього злочину. Момент 
закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 
 
ТЕМА 10. Актуальні проблеми злочинів у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 
Поняття, загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Зловживання 
владою або службовим становищем. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки 
злочину. 
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 
органу. Відмежування від зловживання владою або службовим становищем. Об’єктивні 
ознаки злочину. Суб’єкт злочину. 
Службове підроблення. Об’єктивна сторона злочину. Відмежування від підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, іх збут, використання підроблених 
документів. Суб’єкт злочину. 
Актуальні проблеми службового підроблення (ст. 366 КК) відмежування від 
декларування недостовірної інформації (ст. 366-1КК). Декларування недостовірної 
інформації Предмет злочину. Момент закінчення злочину. Об’єктивні ознаки злочину. 
Суб’єктивні ознаки злочину. Службова недбалість. Об’єктивна сторона злочину. 
Суб’єктивні ознаки. 
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою (ст.368 КК) і суміжні злочини. 
Кваліфікаційна характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою. Предмет злочину. Момент закінчення. 
Суб’єктивні ознаки злочину. Відмежування від одержання незаконної винагороди 
працівником державного підприємства, установи чи організації. 
  



Структура навчальної дисципліни для очної форми навчання 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  
 Форма навчання: очна 
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Модуль 1 

ТЕМА 1. Актуальні проблеми попередньої 

злочинної діяльності. 
 1 2   10 

ТЕМА 2. Проблеми кримінального права при 

вчиненні особою декількох злочинів. 
 1 4   10 

ТЕМА 3. Актуальні проблеми співучасті у 

злочині. 
 1 2   10 

ТЕМА 4. Актуальні проблеми обставин, що 
Виключають злочинність діяння. 

 1 2   10 

ТЕМА 5. Актуальні проблеми інших заходів 
кримінально-правового характеру. 

 2 4   10 

Модуль 2 

ТЕМА 6. Актуальні проблеми злочинів проти 

життя та здоров’я особи. 
 1 4   10 

ТЕМА 7. Актуальні проблеми злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканності 

особи. 

 1 4   10 

ТЕМА 8. Актуальні проблеми злочинів проти 

власності. 
 1 4   10 

ТЕМА 9. Актуальні проблеми злочинів проти 
громадського порядку та моральності. 

  2   10 

ТЕМА 10. Актуальні проблеми злочинів у 

сфері службової діяльності та професіиної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

 2 2   10 

Контрольна робота      10 

Разом   10 30   110 

 
  



 

 

 

 

  

5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності. 2  

2. 
Проблеми кримінального права при вчиненні особою 

декількох злочинів. 

4 
 

3. Актуальні проблеми співучасті у злочині. 2  

4. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність 

діяння. 

2  

5. Актуальні проблеми інших заходів кримінально - правового 

характеру. 

4  

6. 
Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я особи. 

4  

7. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. 

4 
 

8. Актуальні проблеми злочинів проти власності. 4  

9. Актуальні проблеми злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

2  

10. Актуальні проблеми злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

2  

 Разом 110  



 

 

 

Методи навчання 
Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Актуальні питання 
кримінального права та процесу»: 
навчальні заняття, самостійна робота студентів, робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. 
Винниченка та мережі Інтернет, контрольні заходи. 
Види навчальної роботи студентів: 

-  лекція; 

-  семінарське заняття; 

-  консультація; 

-  екзамен. 
У процесі вивчення дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 
За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 
проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний 
За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і навичок,  
застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка. 
За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та самоконтроль. 
За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція) і наочні (демонстрація, 
ілюстрація). 
За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково- пошуковий, 
дослідницький, метод проблемного викладання. 
 

8. Самостійнна робота 
№ Назва теми Кількість 
з/п  

годин 
  

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Актуальні проблеми попередньої злочинної діяльності. 10 
 

2. Проблеми кримінального права при вчиненні особою 

декількох злочинів. 
10 

 

3. Актуальні проблеми співучасті у злочині. 10 
 

4. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність 

діяння. 
10 

 

5. Актуальні проблеми інших заходів кримінально - правового 

характеру. 
10 

 

6. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я особи. 10 
 

7. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. 
10 

 

8. Актуальні проблеми злочинів проти власності. 10 
 

9. Актуальні проблеми злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 
10 

 

10. Актуальні проблеми злочинів у сфері службово! діяльності та 

професійно! діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

10  

 
Контрольна робота 

10  

 

Разом 110 
 



Методи контролю 
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового 
(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою ЕСТ Б та 
національною шкалою оцінювання. 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних 
знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення 
аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час 
відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання) та 
активності студента на занятті. 
Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, 
експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на 
самостійне опрацювання студентом тощо. 
Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

-  виступ з основного питання; 
-  усна доповідь; 
-  доповнення, запитання до того, хто відповідає; 
-  участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 
-  аналіз джерельної та монографічної літератури; 
-  письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати 
- тощо); 
-  самостійне опрацювання тем; 
-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 
-  систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 
- обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 
усні відповіді: 

•  повнота розкриття питання; 

•  логіка викладання, культура мови; 

•  емоційність та переконаність; 

•  використання основної та додаткової літератури; 

•  аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 
виконання письмових завдань: 

•  повнота розкриття питання; 

•  цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

•  акуратність оформлення письмової роботи. 

 
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 
дисципліни є: виступи на практичних заняттях, підготовка здобувачами есе та виступи на 
наукових заходах. 
 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
 

 Форми поточного контролю: заслуховування виступів на практичних заняттях, та  
виступів на наукових заходах. 

 Форма модульного контролю: захист підготовленого наукового есе перед аудиторією. 



 Форма підсумкового семестрового контролю: 
- проміжний контроль, який здійснюється у ході проведення усного заліку; 

- підсумковий контроль, який здійснюється у формі проведення усного екзамену. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
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 

 
Знання здобувачів оцінюється за такими критеріями:  
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який  всебічно і глибоко 

володіє програмовим матеріалом, може аналізувати та синтезувати правову інформацію, 
що стосується реформування адміністративного законодавства, засвоїв основну і 
ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою та може 
аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, правозастосовних), 
здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної 
реформи та вільно їх висловлювати.  

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 
філософії, який повністю опанував і вільно володіє програмовим матеріалом, має системні 
знання по тематиці дисципліни, має здатність до самостійного пошуку інформації, засвоїв 
основну літературу, яка рекомендована програмою та може аналізувати інформацію з 
різних джерел (доктринальних, нормативних, правозастосовних), здатен продукувати нові 
думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної реформи, однак, не в усіх 
питаннях добирає чітку аргументацію для обгрунтування своєї позиції та думки.   

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор філософії, 
який навчальну програму опанував, але є незначні прогалини у знаннях, вміє порівнювати, 
узагальнювати, систематизувати інформацію, що стосується адміністративної реформи та, 
може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної 
реформи та застосовувати знання у практичній юридичній діяльності, засвоїв основну 
літературу, яка рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 
філософії, який знає основний програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшої 
наукової роботи та використання його у майбутній професії, ознайомлений з основною 
літературою, яка рекомендована програмою, але допускає помилки при виконанні завдань, 
хоча при вказівці на помилки, може знайти шляхи їх усунення.  

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 
філософії, який володіє основним програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для 



подальшої наукової роботи та практичної діяльності, однак, виконання завдань 
задовольняє мінімальні критерії.  

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється здобувачеві освітнього 
ступеня доктор філософії, який виявив суттєві прогалини в знаннях основного 
програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 
програмою завдань.  

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється здобувачеві освітнього ступеня 
доктор філософії, який володіє навчальним матеріалом тільки на рівні репродукування і не 
може продовжувати навчання за відповідним освітнім рівнем, оскільки не готовий до 
пошуку, оброблення на аналізу інформації, не може продукувати нові думки та ідеї стосовно 
актуальних проблем адміністративної реформи. 
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