


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань: 26 Цивільна
безпека

Спеціальність 262
Правоохоронна діяльність

Загальна кількість годин
– 120

Освітній ступінь:
магістр

Рік підготовки:
1

Семестр
1-й,2-й

Лекції

8 год.
Практичні, семінарські

6 год.
Самостійна робота

106 год.
Вид контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення  навчальної  дисципліні  “Актуальні  проблеми

застосування  кримінального  законодавства” є  формування  глибоких
теоретичних  і  практичних  знань  щодо  практичного  застосування
кримінального законодавства України; вироблення у здобувачів вищої освіти
(далі- ЗВО) 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  кримінальних  правопорушень.  Вивчення  цієї  дисципліни  має
сприяти  вихованню  поважного  ставлення  до  Закону  про  кримінальну
відповідальність  як  важливого  засобу  захисту  людини,  її  прав  та  свобод,
проголошених  Конституцією  України,  інтересів  суспільства  і  держави  від
злочинних посягань

Завданням навчальної  дисципліни  є  глибоке  засвоєння  ЗВО
теоретичного матеріалу на заняттях згідно тематичного плану.

Відповідно,  найважливішими  категоріями,  які  підлягають  засвоєнню
виступають:  проблеми кримінального законодавства  в умовах глобалізації;
об’єкт  та  суб’єкт  кримінального  правопорушення  в  контексті  сучасної
доктрини  кримінального  права  та  їх  значення  для  застосування
кримінального  законодавства;  взаємообумовленості  санкцій  та  категорій



кримінальних правопорушень.
Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення

навчальної дисципліни (з ОПП).
Загальні  компетентності: ЗК2.  Здатність  застосовувати  знання  у

практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні  компетентності:  СК1.Здатність  брати  участь  у

розробленні  та  кваліфіковано  застосовувати  нормативно-правові  акти  в
різних сферах юридичної  діяльності,  реалізовувати норми матеріального й
процесуального  права  в  професійній  діяльності.  СК5.Здатність  давати
кваліфіковані  юридичні  висновки  й  консультації  в  конкретних  сферах
юридичної діяльності. 

Результати  навчання: ПРН1.  Зрозуміло  і  недвозначно  доносити
власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема,
під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

ПРН11.  Розробляти  та  кваліфіковано  застосовувати  нормативно-
правові  акти  в  різних  сферах  юридичної  діяльності,  реалізовувати  норми
матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

ПРН12.  Надавати  кваліфіковані  юридичні  висновки  й  консультації  в
конкретних сферах юридичної діяльності.

Міждисциплінарні  зв'язки:  Дисципліна  «Актуальні  проблеми
застосування  кримінального  законодавства»  вивчається  після  опанування
дисципліни  «Кримінальне  право».  Дисципліна  тісно  пов'язана  з  такими
дисциплінами як: «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини
в правоохоронній діяльності», «Аналіз та прогнозування злочинності» та ін. 

3.Програма навчальної дисципліни

Тема  1.  Основні  теоретичні  проблеми  Загальної  частини
кримінального законодавства.

Значення  виокремлення  Загальної  частини  у  кримінальному  законі.
Проблемні  питання  кримінально-правового ризику.  Сутність  зміст,  форми,
види  та  ознаки  кримінально-правового  ризику.  Проблемні  питання
визначення  оціночних  категорії,  які  містяться  у  кримінальному
законодавстві. 

Проблеми розуміння сутності об’єкта кримінального правопорушення в
контексті  сучасної  доктрини  кримінального  права.  Значення  правильного
визначення  об’єкта  кримінального  правопорушення для  застосування
кримінального законодавства. 

Гносеологічне  та  соціально-правове  значення  складу  кримінального
правопорушення.  Значення  складу  кримінального  правопорушення  для
правильного  застосування  кримінального  законодавства. Проблеми
тлумачення  оціночних  категорій  кримінального  закону.  Дослідження  понять
«співучасть  у  кримінальному  правопорушенні»  та  «причинний  зв’язок»,
«необхідна оборона», «темпоральна  дія проміжного закону», «звільнення від
покарання». Дослідження проблеми взаємообумовленості санкцій та категорій



кримінальних правопорушень, інституту примирення винного  і потерпілого,
подвійної форми вини.

Тема  2.  Основні  теоретичні  та  прикладні  проблеми  Особливої
частини кримінального законодавства.

Соціально-економічний та  технологічний комплекс  причин  виникнення
нових складів кримінальних правопорушень. Розкриття причин загострення
криміногенної  ситуації  та  виникнення  нових  складів  кримінальних
правопорушень  в  останні  роки.  Перерозподіл  влади,  як  наслідок
перебудовчих  процесів.  Трансформаційні  процеси,  як  причина  розвитку
злочинності  та  появи її  нових форм та методів  діяльності.  Першопричини
зростання  злочинності.  Соціально-конфліктна  природа  спекулятивної,
корисливо-накопичувальної  моделі  сучасних  суспільно-економічних
відносин;  соціо-технологічна  група  причин  загострення  криміногенної
ситуації.  Завдання аналітичної роботи щодо більш глибокої  систематизації
положень чинного Кримінального кодексу України.

Окремі  проблеми  термінології  та  правозастосування  норм  Особливої
частини  Кримінального  кодексу  України.  Проблеми  кримінальної
відповідальності  за  насилля  в  сім'ї  та  торгівлю  людьми.
Економічні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення у
сфері  економіки  в  контексті  пропозицій  виділення  в  окремий  розділ  КК
України кримінальних правопорушень у сфері підприємницької.  

Тема  3.  Фундаментальні  питання  застосування  кримінального
законодавства.

Поняття  застосування  кримінального  законодавства.  Співвідношення
понять  «застосування  кримінального  законодавства»,  «кваліфікація
кримінальних  правопорушень»  та  «кримінально-правова  кваліфікація».
Значення застосування кримінального законодавства.

Види  кримінально-правової  кваліфікації.  За  суб’єктом  здійснення
(офіційна  та  неофіційна).  За  стадією  здійснення  (первинна,  попередня,
остаточна).  Залежно  від  співставлення  моменту  вчинення  діяння  і  часу
проведення  кваліфікації  (перспективна,  ретроактивна).  За  результатом
кваліфікації  (позитивна,  негативна).  Залежно  від  точності  співставлення
фактичних  ознак  складу  кримінального  правопорушення  з  юридичними
ознаками складу кримінального правопорушення. За стадією кримінального
правопорушення,  який  кваліфікується.  Залежно  від  дій  співучасників
кримінального правопорушення.

Кримінально-правова  кваліфікація  та  її  відбиття  в  процесуальних
документах  кримінального  провадження  відповідно  до  Кримінального
процесуального кодексу України 2012 року. 

Стадії  кримінально-правової  кваліфікації  та  їх  етапи.  Формула
кваліфікації. Формулювання обвинувачення. 

Доктринальні  підходи  до  правил  кримінально-правової  кваліфікації.
Принципи кваліфікації  кримінальних правопорушень.  Правила кваліфікації



кримінальних  правопорушень  у  разі  конкуренції  кримінально-правових
норм. Кримінально-правова кваліфікація та колізія в законодавстві. 

Неправильна  кримінально-правова  кваліфікація.  Види  неправильної
кримінально-правової кваліфікації.

Значення  юридичної  практики,  прецедентів  і  доктрини  кримінального
права для кримінально-правової кваліфікації.

Тема 4. Проблеми застосування кримінального законодавства у разі
попередньої кримінально протиправної діяльності.

Правильне  встановлення  стадії  вчинення  кримінального
правопорушення  та  його  значення  для  правильного  застосування
кримінального  законодавства.  «Стадія  виявлення  умислу»  і  можливості
застосування кримінального законодавства. 

Стадія  готування  до  кримінального  правопорушення.  Застосування
кримінального законодавства щодо діянь особи на цій стадії. Стадія замаху
на  вчинення  кримінального  правопорушення.  Застосування  кримінального
законодавства щодо діянь особи на цій стадії. Переростання стадії готування
до  кримінального  правопорушення  у  стадію  замаху  на  кримінальне
правопорушення.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо  діянь
особи на стадії замаху. 

Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  закінченого
кримінального  правопорушення.  Визначення  моменту  закінчення  окремих
видів кримінальних правопорушень. 

Застосування  кримінального  законодавства  щодо  діянь  особи  за
наявності  добровільної  відмови  від  доведення  кримінального
правопорушення до кінця. Дійове каяття, його відмінність від добровільної
відмови  від  доведення  кримінального  правопорушення  до  кінця.
Застосування  кримінального  законодавства  щодо  діянь  особи  в  таких
випадках.

Тема 5. Проблеми застосування кримінального законодавства у разі
вчинення особою декількох кримінальних правопорушень.

Загальні  засади  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
множинності  кримінальних  правопорушень.  Види  множинності
кримінальних  правопорушень.  Загальні  правила  кваліфікації  кримінальних
правопорушень у разі їхньої множинності.

Одиничний  кримінальне  правопорушення  як  структурний  елемент
множинності кримінальних правопорушень. Види одиничних кримінальних
правопорушень.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо
триваючих, продовжуваних і складених кримінальних правопорушень.

Повторність  кримінального  правопорушення  та  її  ознаки.  Види
повторності.  Фактична  повторність:  повторність  тотожних,  однорідних  та
різнорідних  кримінальних  правопорушень.  Застосування  кримінального
законодавства  у  разі  наявності  в  діяннях  особи повторності  кримінальних
правопорушень. 



Сукупність кримінальних правопорушень та її ознаки. Види сукупності
кримінальних  правопорушень.  Відмежування  ідеальної  сукупності  від
одиничного  кримінального  правопорушення.  Відмежування  сукупності
кримінальних  правопорушень  від  конкуренції  норм.  Застосування
кримінального  законодавства  у  разі  наявності  в  діяннях  особи  сукупності
кримінальних правопорушень. 

Рецидив  кримінального  правопорушення:  поняття  та  ознаки.  Види
рецидиву.  Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  наявності  в
діяннях особи рецидиву кримінальних правопорушень.

Тема 6. Проблеми застосування кримінального законодавства у разі
співучасті у кримінальному правопорушенні.

Загальні  положення  застосування  кримінального  законодавства  за
наявності  кримінальних  правопорушень,  учинених  у  співучасті.  Ознаки
співучасті  у  кримінальному  правопорушенні.  Кримінальні  правопорушеня,
при вчиненні яких співучасть не можлива. 

Застосування кримінального законодавства щодо різних співучасників із
урахуванням  їх  видів.  Види  співучасників  та  їх  нормативне  визначення.
Застосування  кримінального  законодавства  щодо  діянь  виконавця  або
співвиконавця кримінального правопорушення. Застосування кримінального
законодавства  у  разі  опосередкованого  виконавства.  Застосування
кримінального  законодавства  щодо  діянь  організатора  кримінального
правопорушення.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо  діянь
підбурювача  до  кримінального  правопорушення.  Застосування
кримінального  законодавства  щодо  діянь  пособника  у  вчиненні
кримінального правопорушення. 

Урахування  форм  співучасті  під  час  застосування  кримінального
законодавства. Форми співучасті та їх нормативне визначення. Застосування
кримінального  законодавства  щодо  кримінального  правопорушення,
вчиненого групою осіб без попередньої змови. Застосування кримінального
законодавства щодо кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб
за  попередньою змовою.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо
кримінального  правопорушення,  вчиненого  організованою  групою.
Застосування  кримінального  законодавства  щодо  кримінального
правопорушення, вчиненого злочинною організацією. 

Застосування  кримінального  законодавства  щодо  кримінальних
правопорушень  зі  спеціальним  суб’єктом.  Провокація  кримінального
правопорушення.  Застосування  кримінального  законодавства  за  наявності
ексцесу виконавця. Невдале підбурювання та пособництво.

Добровільна  відмова  співучасників.  Добровільна  відмова  виконавця.
Застосування  кримінального  законодавства  щодо  дій  інших  співучасників
при  добровільній  відмові  виконавця.  Особливості  добровільної  відмови
підбурювача та пособника.

Причетність до кримінального правопорушення та її види. Застосування
кримінального  законодавства  за  наявності  причетності  до  кримінального



правопорушення.

Тема 7. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  злочини  проти  основ  національної
безпеки.

Загальні  положення  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
наявності  діянь  із  ознаками  злочинів  проти  основ  національної  безпеки
України.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо  злочинів  проти
основ національної  безпеки у сфері  державної  безпеки і  політичній сфері.
Застосування  кримінального  законодавства  щодо  злочинів  проти  основ
національної  безпеки  у  сфері  державної  безпеки,  воєнній,  інформаційній,
економічній  і  науково-технологічній  царинах.  Застосування  кримінального
законодавства  щодо  злочинів  проти  основ  національної  безпеки  у  сфері
державної безпеки, економічній, екологічній і воєнній царинах.

Специфіка застосування окремих приписів кримінального законодавства
про злочини проти основ національної безпеки України до громадян України,
іноземних громадян, осіб без громадянства.

Тема 8. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти
життя та здоров’я особи.

Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  вчинення  простого
умисного  вбивства.  Застосування  кримінального  законодавства  у  разі
вчинення  умисного  вбивства  за  наявності  обтяжуючих  обставин.
Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  вчинення  вбивства  за
наявності  пом’якшуючих  обставин.  Застосування  кримінального
законодавства у разі вбивства, учиненого через необережність. Застосування
кримінального законодавства у разі доведення особи до самогубства.

Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  вчинення  діянь  із
ознаками кримінальних правопорушень,  що спричиняють  шкоду здоров’ю
людини.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо  кримінальних
правопорушень, які спричиняють шкоду здоров’ю людини, і які вчинюються
у сфері охорони життя та здоров’я людини від окремих видів небезпечних
інфекційних  хвороб.  Застосування  кримінального  законодавства  щодо
кримінальних правопорушень, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які
вчинюються у сфері надання медичних послуг. Застосування кримінального
законодавства щодо кримінальних правопорушень, які спричиняють шкоду
здоров’ю людини внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті
неналежного  виконання  винним  своїх  обов’язків.  Застосування
кримінального  законодавства  щодо  кримінальних  правопорушень  у  сфері
охорони  здоров’я  людини,  які  пов’язані  із  незаконним  розголошенням
лікарської таємниці.

Тема 9. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти



статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Застосування кримінального законодавства у разі вчинення особою діянь

із ознаками зґвалтування. Застосування кримінального законодавства у разі
насильницького  задоволення  статевої  пристрасті  неприродним  способом.
Застосування  кримінального  законодавства  у  разі  вчинення  особою
примушування  до  вступу  в  статевий  зв’язок.  Застосування  кримінального
законодавства у випадку статевих зносин із особою, яка не досягла статевої
зрілості.  Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  розбещення
неповнолітніх.

Тема 10. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти
власності.

Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  вчинення  крадіжки.
Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  вчинення  грабежу.
Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  розбою.  Застосування
кримінального законодавства у випадку викрадення електричної або теплової
енергії  шляхом її  самовільного використання.  Застосування  кримінального
законодавства  в  разі  вчинення  вимагання.  Застосування  кримінального
законодавства в разі шахрайства. Застосування кримінального законодавства
у  випадку  вчинення  привласнення,  розтрати  майна  або  заволодіння  ним
шляхом зловживання службовим становищем.  Застосування кримінального
законодавства  в  разі  заподіяння  майнової  шкоди  шляхом  обману  або
зловживання довірою. Застосування кримінального законодавства у випадку
незаконного  привласнення  особою  знайденого  або  чужого  майна,  що
випадково опинилося у неї. Застосування кримінального законодавства в разі
придбання,  отримання,  зберігання чи збут майна,  одержаного кримінальне
протиправним  шляхом.  Застосування  кримінального  законодавства  в  разі
самовільного зайняття земельної ділянки або самовільного будівництво.

Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  умисного  знищення
або пошкодження майна. Застосування кримінального законодавства в разі
умисного  пошкодження  об’єктів  електроенергетики.  Застосування
кримінального  законодавства  у  випадку  погрози  знищення  майна.
Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  необережного  знищення
або  пошкодження  майна.  Застосування  кримінального  законодавства  у
випадку порушення обов’язків щодо охорони майна.

Тема 11. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти
громадської безпеки та проти громадського порядку.

Застосування  кримінального  законодавства  у  випадку  створення
злочинної організації. Специфіка застосування кримінального законодавства
в  разі  вчинення  заздалегідь  не  обіцяного  сприяння  учасникам  злочинних
організацій та укриття їх кримінально протиправної діяльності. Застосування
кримінального  законодавства  у  випадку  бандитизму.  Застосування



кримінального  законодавства  у  випадку  вчинення  кримінальних
правопорушень  терористичної  спрямованості.  Застосування  правил
кримінально-правового  компромісу  в  разі  вчинення  кримінальних
правопорушень проти громадської безпеки.

Застосування кримінального законодавства в разі групового порушення
громадського порядку. Застосування кримінального законодавства у випадку
масових  заворушень.  Застосування  кримінального  законодавства  в  разі
вчинення особою закликів до вчинення дій,  що загрожують громадському
порядку.  Застосування  кримінального  законодавства  у  випадку  вчинення
особою діянь із ознаками хуліганства.

Тема 12. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке
передбачає  відповідальність  за  посягання  на  безпеку  руху  та
експлуатації транспорту.

Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  порушення  правил
безпеки  руху  або  експлуатації  залізничного,  водного  чи  повітряного
транспорту.  Специфіка  причинного  зв’язку  в  окремих  кримінальних
правопорушеннях, які посягають на безпеку руху та експлуатації транспорту,
урахування  цієї  специфіки  під  час  застосування  кримінального
законодавства.  Специфіка  суб’єктивної  сторони  окремих  кримінальних
правопорушень, які посягають на безпеку руху та експлуатації транспорту,
урахування  цієї  специфіки  під  час  застосування  кримінального
законодавства.

Застосування  кримінального  законодавства  у  випадку  незаконного
заволодіння  транспортним  засобом.  Значення  мети  вчинення  незаконного
заволодіння для правозастосування.

Застосування  кримінального  законодавства  в  разі  порушення  правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами.



4. Структура навчальної дисципліни Актуальні проблеми застосування
кримінального законодавства

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Заочна форма
усього 

л с п с.р.

Тема  №  1.  Основні  теоретичні  проблеми
Загальної  частини  кримінального
законодавства.

10 2 - - 8

Тема № 2. Основні теоретичні та прикладні
проблеми  Особливої  частини
кримінального законодавства.

8 - - - 8

Тема  №  3.  Фундаментальні  питання
застосування кримінального законодавства.

8 - - - 8

Тема  №  4.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства  у  разі
попередньої  кримінально  протиправної
діяльності.

10 2 - - 8

Тема  №  5.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства  у  разі
вчинення  особою  декількох  кримінальних
правопорушень.

10 - 2 - 8

Тема  №  6.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства  у  разі
співучасті  у  кримінальному
правопорушенні.

12 2 2 - 8

Тема  №  7.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає  відповідальність  за  злочини
проти основ національної безпеки.

8 - - - 8

Тема  №  8.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні
правопорушення  проти  життя  та  здоров’я
особи.

14 2 2 - 10

Тема  №  9.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні
правопорушення проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи.

10 - - - 10

Тема  №  10.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні
правопорушення проти власності.

10 - - 10

Тема  №  11.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні
правопорушення  проти  громадської
безпеки та проти громадського порядку.

10 - - - 10



Тема  №  12.  Проблеми  застосування
кримінального  законодавства,  яке
передбачає  відповідальність  за  посягання
на безпеку руху та експлуатації транспорту.

10 - - - 10

Усього годин на навчальну дисципліну 120 8 6 - 106

5.Теми семінарських занять 
(заочна форма навчання)

№
п/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема  №  5.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
вчинення особою декількох кримінальних правопорушень.

2

2 Тема  №  6.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
співучасті у кримінальному правопорушенні

2

3 Тема  №  8.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення проти життя та
здоров’я особи.

2

Всього 6

6. Самостійна робота
(заочна форма навчання)

№
п/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема № 1. Основні теоретичні  проблеми Загальної  частини кримінального
законодавства.

8

2 Тема № 2.  Основні  теоретичні  та  прикладні  проблеми Особливої  частини
кримінального законодавства.

8

3 Тема  №  3.  Фундаментальні  питання  застосування  кримінального
законодавства.

8

4 Тема  №  4.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
попередньої кримінально протиправної діяльності.

8

5 Тема  №  5.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
вчинення особою декількох кримінальних правопорушень.

8

6 Тема  №  6.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  у  разі
співучасті у кримінальному правопорушенні

8

7 Тема  №  7.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за злочини проти основ національної безпеки.

8

8 Тема  №  8.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення проти життя та
здоров’я особи.

10

9 Тема  №  9.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи.

10

10 Тема  №  10.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти
власності.

10

11 Тема  №  11.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає  відповідальність  за  кримінальні  правопорушення  проти
громадської безпеки та проти громадського порядку

10



12 Тема  №  12.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства,  яке
передбачає  відповідальність  за  посягання  на  безпеку  руху та  експлуатації
транспорту.

10

Всього 106

7. Індивідуальні завдання
Для  здобувачів  вищої  освіти  заочної  форми  навчання  передбачено  виконання

домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою.
Крім  того,  з  метою  поглиблення  знань  із  дисципліни,  прищеплення  навичок

самостійної  роботи  з  літературою  пропонується  виконання  індивідуальних  творчих
завдань  у  вигляді  написання  наукових  рефератів  за  визначеною  тематикою.  Реферати
виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства,
перелік яких не обмежує ініціативи курсанта і його можливостей у використанні більш
широкого  кола  наукових  досліджень.  До  літератури  відносяться:  першоджерела;
підручники і навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.)
З  проблем,  досліджених  у  наукових  рефератах,  ЗВО можуть  підготувати  і  виголосити
доповіді  під час проведення семінарських занять або засідань наукового студентського
гуртка.

8.Методи навчання
Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності курсантів

та  особливостями  навчального  процесу  у  вищій  школі.  Зокрема,  для  досягнення  мети
навчальної  дисципліни,  формування  комплексу  відповідних  знань  та  вмінь
застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та
дослідницький методи.
 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності
(для заочної форми навчання)

Система  оцінювання  передбачає  накопичення  100  балів  з  кожної  навчальної
дисципліни,  які  перераховуються  в  національну  шкалу  та  шкалу  оцінювання  ЄКТС.
Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка,
що складається з балів поточного й семестрового контролю і дорівнює максимально 100
балам. Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється
на всі навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості викладання.

З  навчальних  дисциплін,  що  вивчаються  продовж  двох  і  більше  семестрів,
підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні семестри.

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої освіти:
- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) – 50 балів (на

початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в залежності від тематичного
плану – кількості семінарських та практичних занять, передбачених тематичним планом -
визначає максимальну кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може
отримати не більше  50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності
від активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5».
В  кінці  семестру  (заліково-екзаменаційної  сесії)  науково-педагогічний  працівник
розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та
практичних заняттях за формулою:

∑П=
∑КБ

×50,
(∑кз×5)×0,66



де:
∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях;
∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та практичних занять;
∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним планом за
семестр;
 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;
«0,66» - балансуючий коефіцієнт;
«50»  -  максимальна  кількість  балів,  яку  може  накопичити  здобувач  вищої  освіти  на
семінарських та практичних заняттях;

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою 
навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 балів ділиться
на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну самостійну роботу);

- залік/екзамен – 40 балів;
- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.
З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право перескладати

усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, самостійну роботу тощо)
відповідно до графіку, встановленого науково-педагогічним працівником, але не пізніше
останнього навчального заняття перед підсумковим контролем.

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно накопичив менше
60-ти  балів,  допускається  до  повторного  перескладання  підсумкового  контролю  після
закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 

Якщо  ЗВО  не  з’явився  на  підсумковий  контроль  до  екзаменаційної  відомості
вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в результаті навчання.   

10. Критерії оцінювання знань
Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має глибокі і

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання
з  конкретними  ситуаціями;  оволодів  навиками  аналізу,  моделювання  та  адекватного
оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців
в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.

Оцінка  “добре”/  В,  С – виставляється,  якщо  здобувач  вищої  освіти     показав
достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  визначення термінів;
засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні  неточності  в розкритті  окремих
теоретичних положень.

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в цілому
засвоїв  теоретичний  матеріал  курсу  навчальної  дисципліни,  але  декламує  із  деякими
упущеннями  при  визначенні  основних  явищ  та  процесів;  намагається  висловити  своє
ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті
теоретичні  знання  і  співвідносити  їх  з  конкретними  ситуаціями;  викладає  матеріал
непослідовно, неточно, з наявними помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  виявив
слабкі  (відсутні)  знання  теоретичного  матеріалу  навчальної  дисципліни;  не  зміг  дати
визначення  основних  категорій  та  явищ;  відсутні  знання  основних  норм  і  визначень;
матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.

Оцінка  А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти
виявив  достатньо  повні  знання  матеріалу  навчальної  дисципліни;  вміє  узагальнювати
теоретичний  матеріал,  співвідносити  загальні  знання  з  конкретними  ситуаціями,  дає
правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання;  допускає неточності
у розкритті окремих теоретичних положень, норм та визначень.



Оцінка FX,  F/“не  зараховано”  –  виставляється,  якщо  здобувач  вищої  освіти
виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу навчальної
дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; викладає матеріал
непослідовно,  нелогічно,  фрагментарно,  неточно,  стисло;  відсутня  переконливість  у
викладенні матеріалу.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
За  внутрішньою

шкалою  закладу  вищої
освіти в балах

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

Вноситься до відомості
Екзамен залік

90 – 100 А/Відмінно 

А,В,С,D,Е/Зараховано
82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре

64-73 D/Задовільно
60-63 Е/Задовільно

35-59

FX/Незадовільно

 

FX/Не зараховано

з можливістю повторного складання

0-34

F/Незадовільно F/Не зараховано

з обов’язковим повторним курсом

11. Питання для підсумкового контролю
Перелік питань для підготовки до екзамену

1. Визначте співвідношення поняття кримінального правопорушення та його складу, а
також значення цього питання для правозастосовної діяльності.

2. Визначте  поняття  принципу  кримінального  права  про  особисту  винну
відповідальність.

3. Чи допускається аналогія при застосуванні кримінально-правових норм і чому?
4. Що  є  критерієм  об’єднання  норм  Особливої  частини  Кримінального  кодексу  у

розділах ?
5. Роль подвійної ( змішаної) форми вини для кваліфікації.
6. Чим сукупність правових норм відрізняється від конкуренції правових норм?
7. Визначте елементи складу кримінального правопорушення з розкриттям юридичних

ознак. Вкажіть на актуальні проблеми щодо них.
8. Визначте співвідношення винності та вини в кримінальному праві та значення цього

питання для правозастосовної діяльності.
9. Поняття  мотиву  в  кримінальному  праві  та  значення  цього  питання  для

правозастосовної діяльності.
10. Відмежуйте об’єкт та предмет кримінального правопорушення та вкажіть на значення

цього питання для кваліфікації.
11. Визначте поняття кваліфікації кримінальних правопорушень.



12. Визначте поняття ексцесу виконавця.
13. Поняття  виявлення  умислу  та  значення  його  встановлення  для  правозастосовної

діяльності.
14. Актуальні  проблеми  кваліфікації  щодо  встановлення  форм  вини  при  вчиненні

кримінального правопорушення.
15. Яке  значення  для  правозастосовної  діяльності  мають  роз’яснення  Пленуму

Верховного Суду України ?
16. Відмежуйте казус (випадок) від кримінально протиправної недбалості. Яке значення

це  питання має для кваліфікації ?
17. Значення встановлення виду суб’єкта  для кваліфікації.
18. Поняття причетності до кримінального правопорушення.
19. Визначте межі поняття «природні права» особистості, індивіда.
20. Наукові  чи  прикладні  проблеми  визначення  понятійного  апарату  «замах  на

кримінальне  правопорушення»,  «готування»,  «стадії  вчинення  кримінального
правопорушення» та «співучасті у кримінальному правопорушенні».

21. У  чому  полягає  фізичне  та  інтелектуальне  спів  виконавство  кримінального
правопорушення?

22. У чому полягає значення інституту співучасті у кримінальному правопорушенні, і як
він проявляється через інститут причинності?

23. Якими є особливості співвідношення категорій причинного зв'язку та співучасті для
вирішення  питання  про  обґрунтування  підстав  кримінальної  відповідальності
співучасників?

24.  Назвіть  сутність,  наслідки  для сторін  та  основні  проблеми інституту  примирення
винного з потерпілим.

25. У чому полягають проблеми кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ст.
149 КК України)?

26. Кваліфікація умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК).
27. Особливості кваліфікації умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного

хвилювання (ст. 116 КК).
28. Кваліфікація умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК).
29. Особливості кваліфікації вбивства через необережність (ст. 119 КК).
30. Кримінально-правова кваліфікація погрози вбивством (ст. 129 КК).
31. Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК).
32. Особливості  кваліфікації  катування  та  його  відмежування  від  інших  складів

кримінальних правопорушень (ст. 127 КК).
33. Особливості  кваліфікації  зараження  вірусом  імунодефіциту  людини  чи  іншої

невиліковної хвороби (ст. 130КК).
34. Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК).
35. Кримінально-правова кваліфікація захоплення заручників (ст. 147 КК).
36. Особливості кваліфікації торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі

людини (ст. 149 КК).
37. Кваліфікація зґвалтування (ст. 152 КК).
38. Кримінально-правова кваліфікація сексуального насильства (ст. 153 КК).
39. Особливості кваліфікації розбещення неповнолітніх (ст.156 КК).
40. Кваліфікація крадіжки (ст. 185 КК).
41. Кримінально-правова кваліфікація грабежу (ст. 186КК).
42. Особливості кваліфікації розбою (ст. 187 КК).
43. Кримінально-правова кваліфікація вимагання чужого майна (ст. 189 КК).
44. Особливості кваліфікації шахрайства (ст. 190 КК).
45. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем (ст. 191 КК).
46. Особливості кваліфікації умисного знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194



КК).
47. Особливості кваліфікації бандитизму (ст. 257 КК).
48. Кваліфікація  незаконного  поводження  зі  зброєю,  бойовими  припасами  або

вибуховими речовинами (ст. 263 КК).
49. Кримінально-правова кваліфікація порушення правил безпеки дорожнього руху або

експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом (ст. 286 КК).
50. Особливості  кваліфікації  незаконного  заволодіння  транспортним  засобом  (ст.  289

КК).
51. Кваліфікація хуліганства (ст. 296 КК).
52. Кримінально-правова  кваліфікація  втягнення  неповнолітніх  у  кримінально

протиправну діяльність (ст. 304 КК).
53. Кримінально-виконавчі правовідносини, їх зміст і особливості.
54. Проблеми  розуміння  сутності  об'єкта  кримінального  правопорушення  в  контексті

сучасної доктрини кримінального права.
55. Характеристика проблем Загальної частини кримінального законодавства, тлумачення

оціночних категорій кримінального закону в дослідженнях вчених-юристів.
56. Дослідження понять «співучасть у кримінальному правопорушенні» та «причинний

зв'язок», «необхідна оборона», «темпоральна дія проміжного закону», «звільнення від
покарання» в публікаціях українських та російських вчених.

57. Дослідження  проблеми  взаємообумовленості  санкцій  та  категорій  кримінальних
правопорушень, інституту примирення винного і потерпілого, подвійної форми вини у
роботах українських та російських вчених.

58. Проблеми імплементації  норм міжнародного  кримінального  права  в  законодавство
України.

59. Визначте  поняття  причинного  зв’язку  в  науці  кримінального  права.   Вкажіть  на
значення цього питання для правозастосовної діяльності.

60. Визначте актуальні питання щодо практики з’ясування норми, передбаченої ст. 38 КК
України, та застосування норм, передбачених ст.ст. 118, 124 КК України.
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5. http://www.scourt.gov.ua   – офіційний веб-сайт Верховного Суду України. 
6. http://www.gp.gov.ua   – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора України. 
7. http://www.minjust.gov.ua   – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
8. http://www.reyestr.court.gov.ua   – веб-сайт єдиного реєстру судових рішень в Україні.
9. http://www.nbuv.gov.ua   – веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського. 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни
Слухач  магістратури  виконує  контрольну  роботу  з  курсу  “Актуальні  проблеми

застосування кримінального законодавства” у відповідності з запропонованою тематикою.
Контрольна має бути виконана по одному з нижченаведених варіантів. Контрольна робота
виконується у виді презентації.

ВАРІАНТ № 1
Підготуйте презентаційне викладення:
1.  Судовий  прецедент  як  засіб  розв'язання  проблем  прогалин  та  суперечностей
кримінального законодавства: аргументи «за» і «проти».
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2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
3. Актуальні питання щодо практики з’ясування норми, передбаченої ст. 38 КК України,
та застосування норм, передбачених ст.ст. 118, 124 КК України.

ВАРІАНТ № 2
Підготуйте презентаційне викладення:
1.  Проблема  відповідності  загальних  засад  призначення  покарання  за  КК  України
стандартам правової держави.
2. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім'ї та торгівлю людьми.
3. Актуальні питання щодо практики з’ясування норми, передбаченої ст. 36 КК України,
та застосування норм, передбачених ст.ст. 118, 124 КК України.

ВАРІАНТ № 3
Підготуйте презентаційне викладення:
1. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: аргументи «за» і «проти».
2. Вплив оціночних ознак на кваліфікацію кримінальних правопорушень проти власності.
3. Відмежуйте об’єкт та предмет кримінального правопорушення та вкажіть на значення
цього питання для кваліфікації.

ВАРІАНТ № 4
Підготуйте презентаційне викладення:
1.  Проблеми  імплементації  норм  міжнародного  кримінального  права  в  законодавство
України.
2. Поняття «причинного зв'язку» та його значення для застосування норм кримінального
законодавства.
3. Рецидив кримінальних правопорушень як різновид повторності.

ВАРІАНТ № 5 
Підготуйте презентаційне викладення:
1. Проблеми  розуміння  сутності  об'єкта  кримінального  правопорушення  в  контексті
сучасної доктрини кримінального права.
2.  Продовжуване  кримінальне  правопорушення  та  повторність:  ознаки  розмежування  понять
конкуренції кримінально-правових норм, її види та способи вирішення.
3. Визначте поняття ексцесу виконавця.

ВАРІАНТ № 6
Підготуйте презентаційне викладення:
1.  Відмежуйте  готування  від  замаху  на  злочин  та  вкажіть  на  актуальні  питання
відповідальності за незакінчений кримінальне правопорушення.
2.  Поняття  подвійної  (змішаної)  форми  вини  та  її  значення  для  застосування  норм
кримінального законодавства.
3.  Проблеми  застосування  кримінального  законодавства  при  кваліфікації  неналежного
виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров ’я дітей.

ВАРІАНТ № 7 
Підготуйте презентаційне викладення:
1. Відмежуйте поняття  протиправної  дії  та  бездіяльності  та вкажіть на значення цього
питання для кваліфікації.
2. Проблемні питання доведення до самогубства. 



3.  Поняття  виявлення  умислу  та  значення  його  встановлення  для  правозастосовної
діяльності.

ВАРІАНТ № 8
Підготуйте презентаційне викладення:
1. Як співвідносяться поняття кримінальної відповідальності та покарання?
2.  Вкажіть  на критерії  суспільної  небезпечності  діяння та значення  цього питання для
кваліфікації та правозастосовної діяльності.
3. Яке значення для правозастосовної діяльності мають роз’яснення Пленуму Верховного
Суду України ?

ВАРІАНТ № 9
Підготуйте презентаційне викладення:
1.  Класифікація  складів  кримінальних  правопорушень  за  різними  критеріями  та  її
значення для кваліфікації та правозастосовної діяльності.
2. Визначте сутність (головні ознаки) кримінальної відповідальності.
3. Відмежуйте казус (випадок) від кримінально протиправної недбалості. Яке значення це
питання має для кваліфікації ?

ВАРІАНТ № 10 
Підготуйте презентаційне викладення:
1. Дайте поняття кримінальної відповідальності як виду юридичної відповідальності.
2. Визначте значення відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень для
кваліфікації та правозастосовної діяльності.
3. Поняття причетності до кримінального правопорушення.


