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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Реалізація кримінального
законодавства України» складена відповідно до освітньо-професійної програми
за спеціальністю «Право» (081).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про
теоретичні засади закону України про кримінальну відповідальність його
застосування, кримінально-правові відносини, слідчу і судову практику,
підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності, призначення
покарання, звільнення від покарання та його відбування, кримінальні
правопорушення передбачені Особливою частиною КК України та особливості
їх кваліфікації, кримінальні процесуальні правовідносини і кримінальну
процесуальну діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду
під час досудового розслідування та учасників виконавчого провадження у стадії
виконання судових рішень.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Реалізація
кримінального законодавства України» знаходиться у тісному зв’язку з іншими
юридичними дисциплінами: 1) забезпечуючі дисципліни: «Теорія держави і
права», «Філософія», «Судові та правоохоронні органи України», «Історія
держави і права України», «Історія вчень про державу і право», «Конституційне
право»; 2) забезпечувані дисципліни: «Основи кримінального права»,
«Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива
частина», «Теорія кваліфікації кримінальних правопорушень», «Кримінальний
процес», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Криміналістика»,
«Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Оперативно-розшукова
діяльність», «Актуальні проблеми кримінального права».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Реалізація кримінального законодавства України: теоретичні аспекти,
співвідношення з кримінально-правовою кваліфікацією.
2. Реалізація кримінально-правових норм щодо звільнення від
кримінальної відповідальності.
3. Реалізація кримінально-правових норм щодо призначення та звільнення
від покарання.
4. Проблеми реалізації норм Особливої частини кримінального
законодавства.
5. Реалізація кримінальних процесуальних норм на стадії досудового
розслідування.
6. Теоретичні та практичні проблеми застосування кримінального
процесуального закону під час судового провадження та виконання судових
рішень.
7. Сучасні аспекти кримінально-виконавчої політика України.
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Реалізація кримінального
законодавства України» є засвоєння здобувачами вищої освіти законодавчого та
теоретичного визначення основних понять реалізації кримінального
законодавства; ознайомлення з інститутами звільнення від кримінальної
відповідальності, призначення покарання, звільнення від покарання та його
відбування; набуття навичок самостійного комплексного аналізу окремих
складів кримінальних правопорушень, а також вміння визначення конкретних
елементів відповідних складів кримінальних правопорушень; відпрацювання
навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та
методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у
здобувачів вищої освіти науково обґрунтованих знань про кримінальний закон
та кримінальну відповідальність, а також про тенденції розвитку законодавства
України, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в
суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби зі злочинністю;
формування глибоких теоретичних і практичних знань та практичних навичок
щодо правильного застосування кримінального процесуального законодавства
України під час проведення процесуальних дій, прийнятті та оформленні
процесуальних рішень; вироблення у здобувачів вміння орієнтуватися у
сучасних проблемах реалізації кримінального процесуального права,
аналізувати їх та висловлювати власну думку щодо причин і варіантів вирішення
цих проблем.
1.2. Основними завдання навчальної дисципліни є систематизоване
освоєння і закріплення у здобувачів вищої освіти магістр правильному
орієнтуванню в діючому кримінальному законодавстві, удосконалити вміння
застосовувати норми кримінального права при кваліфікації кримінальних
правопорушень; вивчення курсу повинно сприяти вихованню у здобувачів вищої
освіти магістр поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність
як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів,
інтересів суспільства і держави від кримінально протиправних посягань; під час
вивчення курсу повинні розкриватися зв’язки кримінального права України з
іншими галузями права і юридичними навчальними дисциплінами; поглиблене
вивчення законодавчих і теоретичних проблем, пов’язаних із сучасними
проблемами кримінального процесу на стадіях досудового розслідування,
судового провадження та виконання судових рішень.
Загальні та фахові компетентності
За результатами опанування навчальної дисципліни «Реалізація
кримінального законодавства України» здобувачі вищої освіти магістр
набувають інтегральну, загальні та фахові компетентності:
Інтегральна компетентність: здатність розуміти та аналізувати
категоріально-поняттєвий апарат кримінального права та процесу, кримінології
та кримінально-виконавчого права розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій та методів науки кримінального права і процесу, кримінології та
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кримінально-виконавчого права та характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення
навчальної дисципліни охоплює:
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу при застосуванні
положень закону про кримінальну відповідальність (ЗК-1);
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);
 здатність застосовувати отримані знання в професійній діяльності (ЗК-3);
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
стосовно питань кримінального права (нормативних актів, доктринальних
джерел, судової практики) (ЗК-4);
 здатність пристосовуватися до нових змін у регулюванні кримінальноправових відносин (ЗК-5).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
 здатність до засвоєння базових понять навчальної дисципліни,
механізму реалізації кримінального законодавства, його проблем та
перспектив (СК-1);
 здатність до аналізу правового регулювання кримінально-правової
охорони суспільних відносин (СК-2);
 здатність здійснювати аналіз закону про кримінальну відповідальність,
його змін та доповнень (СК-3);
 здатність правильно кваліфікувати діяння та відмежовувати кримінальні
правопорушення від суміжних та адміністративних (СК-4);
 здатність до опрацювання та аналізу кримінального законодавства,
судової практики та формулювання правил кваліфікації кримінальних
правопорушень на підставі її вивчення (СК-5);
 вміння формулювати та обгрунтовувати юридичні висновки, пропозиції,
рекомендації щодо кваліфікації кримінальних правопорушень (СК-6).
Очікувані результати навчання з дисципліни:
знати: об’єкт, предмет і методи навчальної дисципліни, її понятійнокатегоріальний апарат; основні положення закону про кримінальну
відповідальність; поняття, мету та систему покарань; сутність та значення
інститутів призначення та звільнення від відбування покарання; зміст інституту
судимості та примусових заходів медичного характеру; основні положення про
систему Особливої частини кримінального права; елементи конкретних складів
кримінальних правопорушень та їх обов’язкові і факультативні ознаки; правила
та особливості кваліфікації деяких кримінальних правопорушень; законодавчі та
теоретичні проблеми, пов’язані з актуальними питаннями кримінального
процесу на різних стадіях кримінального провадження, зміст проблем
процесуальної форми закінчення досудового розслідування та практику
застосування кримінального процесуального законодавства України судами,
прокурорами та іншими учасниками кримінального провадження під час
судового провадження та конання судових рішень.

6

вміти: визначати дію закону про кримінальну відповідальність в просторі
та часі; визначати підстави звільнення від кримінальної відповідальності;
визначати відмінність покарання від інших заходів державного примусу;
кваліфікувати кримінальні правопорушення та їх різновиди; визначати
обов’язкові та факультативні ознаки конкретного складу кримінального
правопорушення; визначати момент закінчення кримінального правопорушення;
визначати наявність співучасті у кримінальному правопорушенні; визначати
наявність множини кримінальних правопорушень; визначати наявність умов
звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне
правопорушення; визначати проблемні питання та формувати шляхи їх
подолання; використовувати наукові розробки теорії кримінального процесу при
тлумаченні та застосуванні норм кримінального процесуального законодавства,
аналізувати
практику
застосування
кримінального
процесуального
законодавства України під час провадження досудового розслідування, судового
провадження та виконання судових рішень.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 60 години (2 кредити
ECTS).
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, кримінального
процесу які безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з письмовим
запитом
на
електронні
пошти
кафедри
кримінального
права:
k006@naiau.kiev.ua, кафедри кримінального процесу: krum_proces@ukr.net,
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права: kriminolog@ukr.net
Структура навчальної дисципліни
Тема 1. Реалізація кримінального законодавства України: теоретичні
аспекти, співвідношення з кримінально-правовою кваліфікацією
Поняття реалізації кримінального законодавства України. Ознаки
реалізації кримінального законодавства України. Суспільні відносини. Механізм
реалізації кримінального законодавства. Поняття механізму реалізації
кримінального законодавства. Сутність механізму реалізації кримінального
законодавства. Механізм реалізації кримінальної відповідальності. Механізм
реалізації обмежувальних заходів. Механізм реалізації примусових заходів
виховного характеру. Механізм реалізації примусових заходів медичного
характеру. Механізм реалізації звільнення від кримінальної відповідальності.
Механізм реалізації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних
осіб. Механізм реалізації обмежувальних заходів. Механізм реалізації звільнення
від покарання та його відбування. Елементи механізму реалізації кримінального
законодавства. Норма права. Кримінально-правова норма. Види кримінальноправових норм: визначальні (дефінітивні), роз’яснювальні, заохочувальні і
забороняючі (норми-заборони). Тлумачення закону про кримінальну
відповідальність: поняття і значення. Види тлумачення за суб’єктом: автентичне
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(легальне); судове; доктринальне; засоби тлумачення: граматичне, логічносистематичне, історичне та ін. результати (обсяг) тлумачення: буквальне,
обмежене і розширене. Аналогія в кримінальному праві. Конституційні
положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність в часі і просторі.
Чинність законів про кримінальну відповідальність в часі. Юридичні факти.
Правовідносини. Акти застосування норм права. Акти реалізації норм права.
Правосуб’єктність. Правосвідомість. Правова культура. Кримінальна
відповідальність.
Поняття кваліфікації кримінальних правопорушень. Наукові основи
кваліфікації кримінальних правопорушень. Склад кримінального правопорушення –
правова модель і юридична підстава кваліфікації кримінальних правопорушень.
Формула кваліфікації та формулювання звинувачення.
Тема 2. Реалізація кримінально-правових норм щодо звільнення від
кримінальної відповідальності
Звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення від
кримінальної відповідальності. Загальні види звільнення від кримінальної
відповідальності, передбачені в Загальній частині КК України. Спеціальні види
звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені в Особливій частині
КК України. Обов’язкові (імперативні) види звільнення від кримінальної
відповідальності. Необов’язкові (факультативні, диспозитивні) види звільнення
від кримінальної відповідальності. Умовне звільнення від кримінальної
відповідальності. Безумовне звільнення від кримінальної відповідальності без
жодних умов. Види звільнення від кримінальної відповідальності, умови
застосування яких Виникають у зв’язку з наявністю визначених законом подій.
Види звільнення від кримінальної відповідальності, умови застосування яких
пов’язані з позитивною посткримінальною поведінкою особи. Заохочувальна
кримінально-правова норма. Звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям. Корупційні кримінальні правопорушення. Звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею
особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності.
Тема 3. Реалізація кримінально-правових норм щодо призначення та
звільнення від покарання
Поняття покарання. Ознаки покарання. Принципи покарання. Види
покарань. Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину
або кваліфікаційного класу. Позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові
обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження
волі. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
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Позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі. Основні
покарання. Додаткові покарання. Обставини, що пом’якшують покарання.
З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю
кримінального правопорушення. Добровільне відшкодування завданого збитку
або усунення заподіяної шкоди. Надання медичної або іншої допомоги
потерпілому безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.
Вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім. Вчинення
кримінального правопорушення жінкою в стані вагітності. Вчинення
кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи
інших обставин. Вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози,
примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність. Вчинення
кримінального правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання,
викликаного жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і гідність
особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку
потерпілого. Вчинення кримінального правопорушення з перевищенням меж
крайньої необхідності. Виконання спеціального завдання з попередження чи
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації,
поєднане з вчиненням кримінального правопорушення у випадках, передбачених
КК України. Обставини, що обтяжують покарання. Вчинення злочину особою
повторно та рецидив злочинів. Вчинення кримінального правопорушення
групою осіб за попередньою змовою. Вчинення кримінального правопорушення
на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті
статевої приналежності. Вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з
виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку. Тяжкі
наслідки, завдані злочином. Вчинення кримінального правопорушення щодо
особи похилого віку, особи з інвалідністю або особи, яка перебуває в
безпорадному стані, або особи, яка страждає на психічний розлад, зокрема на
недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення кримінального
правопорушення щодо малолітньої дитини або у присутності дитини. Вчинення
кримінального правопорушення щодо подружжя чи колишнього подружжя або
іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких
відносинах. Вчинення кримінального правопорушення щодо жінки, яка завідомо
для винного перебувала у стані вагітності. Вчинення кримінального
правопорушення щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій
залежності від винного. Вчинення кримінального правопорушення з
використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням
чи недоумством. Вчинення злочину з особливою жорстокістю. Вчинення
злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших
надзвичайних подій. Вчинення злочину загальнонебезпечним способом.
Вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані
алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або
інших одурманюючих засобів. Актуальні проблеми реалізації кримінальноправових норм щодо призначення покарання. Загальні засади призначення
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покарання. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення
та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті. 2) Призначення більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом. 3) Призначення покарання за
наявності обставин, що пом’якшують покарання. 4) Призначення покарання за
сукупністю кримінальних правопорушень. 5) Призначення покарання за
сукупністю вироків. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм
щодо звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від відбування
покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності
виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років. Звільнення від покарання за хворобою. Звільнення від
покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.
Амністія. Помилування.
Тема 4. Проблеми реалізації норм Особливої частини кримінального
законодавства
Кримінальні правопорушення проти життя особи. Загальна характеристика
і види. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Умисне вбивство без
обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Умисне вбивство за обтяжуючих
обставин. Конструкція складу цього кримінального правопорушення.
Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. Умисне
вбивство за пом’якшуючих обставин і його види. Умисне вбивство, вчинене у
стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу цього кримінального
правопорушення. Протизаконне насильство, систематичне знущання, тяжка
образа. Стан сильного душевного хвилювання та раптовість виникнення такого
стану. Особливості змісту умислу в цьому кримінальному правопорушенні.
Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу
цього кримінального правопорушення. Потерпілий та час вчинення
кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення.
Відповідальність співучасників. Умисне вбивство при перевищенні меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
правопорушника. Конструкція складу цього кримінального правопорушення.
Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів,
необхідних для затримання правопорушника. Психічне ставлення суб’єкта до
смерті потерпілого. Вбивство через необережність. Характеристика об’єктивних
та суб’єктивних ознак цього кримінального правопорушення. Відмежування
цього виду вбивства від інших кримінальних правопорушень, поєднаних із
заподіянням смерті потерпілому. Кваліфікуюча ознака такого вбивства.
Доведення до самогубства. Жорстоке поводження, шантаж, систематичне
приниження людської гідності або систематичний протиправний примус як
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ознаки
об’єктивної
сторони.
Момент
закінчення
кримінального
правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього
кримінального правопорушення. Кримінальні правопорушення проти здоров’я
особи. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних
ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне
тяжке тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження і його види.
Зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження. Кваліфікуючі ознаки цього
кримінального правопорушення. 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 його ознаки. Кваліфікуючі ознаки
цього кримінального правопорушення. 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 й раптовість виникнення такого стану.
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
правопорушника. Поняття перевищення меж необхідної оборони та
перевищення заходів, необхідних для затримання правопорушника. Психічне
ставлення суб’єкта до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Умисне легке
тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного ушкодження, його види та
ознаки. Побої і мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень.
Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Катування. Поняття
катування. Мета вчинення кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки
цього кримінального правопорушення. Домашнє насильство. Потерпілий від
кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення.
Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Необережне тяжке
або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Характеристика об’єктивних та
суб’єктивних ознак цього кримінального правопорушення. Погроза вбивством.
Реальність погрози як умова відповідальності за це кримінальне
правопорушення. Кваліфікуюча ознака цього кримінального правопорушення.
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби. Диференціація відповідальності за вчинення цього кримінального
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки та особливо кваліфікуючі ознаки
кримінального правопорушення. Розголошення відомостей про проведення
медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної хвороби. Предмет цього кримінального
правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. Зараження
венеричною хворобою. Поняття венеричної хвороби. Суб’єкт кримінального
правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки кримінального
правопорушення. Незаконне проведення аборту або стерилізації. Потерпілий від
кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення.
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Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Незаконна лікувальна
діяльність. Конструкція складу кримінального правопорушення. Суб’єкт
кримінального правопорушення. Порушення прав пацієнта. Конструкція складу
кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення.
Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи, їх загальна характеристика та види. Зґвалтування.
Проникнення в тіло іншої особи. Добровільна згода. Момент закінчення
кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки
кримінального правопорушення. Сексуальне насильство. Потерпілий від
кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки
кримінального правопорушення. Співвідношення цього кримінального
правопорушення із зґвалтуванням. Примушування до вступу в статевий зв’язок.
Поняття примушування. Потерпілий від кримінального правопорушення.
Момент закінчення цього кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки
кримінального правопорушення. Статеві зносини з особою, яка не досягла
шістнадцятирічного віку. Потерпілий від кримінального правопорушення. Суб’єкт
кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки кримінального
правопорушення. Розбещення неповнолітніх. Поняття розпусних дій.
Потерпілий від кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень
проти власності. Поняття викрадення. Корисливі кримінальні правопорушення
проти власності з ознаками викрадення.
Крадіжка. Поняття й ознаки. Предмет кримінального правопорушення.
Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних
кримінальних правопорушень. Грабіж. Поняття й ознаки. Момент закінчення
кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.
Розбій. Поняття й ознаки. Особливості складу кримінального правопорушення
за конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та
особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних
правопорушень. Вимагання. Поняття й ознаки. Момент закінчення
кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.
Шахрайство. Поняття й ознаки. Момент закінчення кримінального
правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі
ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки
розтрати. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання
службовим становищем. Момент закінчення кримінального правопорушення.
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних
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кримінальних правопорушень. Корисливі кримінальні правопорушення проти
власності без ознак викрадення. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою. Ознаки діяння. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від
шахрайства. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї. Особливості предмета кримінального правопорушення. Ознаки
діяння. Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від розкрадання.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально
протиправним шляхом. Ознаки діяння. Момент закінчення кримінального
правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від співучасті у розкраданні.
Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності Умисне знищення
або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки
кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Необережне знищення
або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки
кримінального правопорушення. Порушення обов’язків щодо охорони майна.
Види діяння. Момент закінчення кримінального правопорушення. Наслідки.
Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення. Погроза знищення майна.
Види діяння. Особливості способу. Момент закінчення кримінального
правопорушення. Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення.
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг. Поняття неправомірної вигоди. Суб’єкти кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової особи, що дається у
примітці до ст. 364 КК України. Істотна шкода та тяжкі наслідки в окремих
складах кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Зловживання
владою або службовим становищем. Поняття та ознаки діяння. Наслідки.
Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних
кримінальних правопорушень.
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття та
ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення кримінального правопорушення.
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних
кримінальних правопорушень. Перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу. Поняття та ознаки діяння. Наслідки.
Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних
кримінальних правопорушень. Зловживання повноваженнями особами, які
надають публічні послуги. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент
закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі
ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень. Службове
підроблення. Предмет кримінального правопорушення. Види діяння. Момент
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закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі
ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень. Декларування
недостовірної інформації. Підстави кримінальної відповідальності за це
кримінальне правопорушення. Предмет кримінального правопорушення. Види
діяння. Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки.
Поняття суб’єкта декларування. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від
суміжних кримінальних правопорушень. Службова недбалість. Поняття та види
діянь. Наслідки. Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні
ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних
правопорушень. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою. Розміри неправомірної вигоди та їх вплив на
кваліфікацію вчиненого діяння. Ознаки діяння. Момент закінчення
кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Поняття службових осіб,
які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Кваліфікуючі
та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних
правопорушень. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми. Ознаки діяння. Момент закінчення
кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Ознаки діяння.
Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Пропозиція, обіцянка або
надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття та ознаки
неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення кримінального
правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Зловживання
впливом. Ознаки діяння. Момент закінчення кримінального правопорушення.
Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Протиправний
вплив на результати офіційних спортивних змагань. Ознаки діяння. Момент
закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Суб’єкт
правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Провокація
підкупу. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення кримінального
правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Тема 5. Реалізація кримінальних процесуальних норм на стадії
досудового розслідування
Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми
закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження:
підстави та процесуальний порядок. Закриття кримінального провадження та
складання клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
як окремі форми закінчення досудового розслідування. Підстави та
процесуальний порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до
суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Розмежування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку
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з примиренням винного з потерпілим та угоди про примирення між потерпілим
та підозрюваним, обвинуваченим. Відкриття матеріалів кримінального
провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження. Порядок складання та направлення обвинувального акта до суду.
Обвинувальний акт: структура, зміст та його значення. Додатки до
обвинувального акту. Особливості закінчення досудового розслідування
складанням клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру. Клопотання про застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового
розслідування. Особливості закінчення досудового розслідування у формі
дізнання. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального
провадження.
Тема 6. Теоретичні та практичні проблеми застосування
кримінального процесуального закону під час судового провадження та
виконання судових рішень
Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види
підсудності. Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення
судового розгляду кримінальної справи. Межі судового розгляду. Етапи
судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини
судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження
доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок
судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого.
Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень.
Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Види перегляду
судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і завдання
перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Судові рішення, які можуть
бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження.
Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. Порядок і
строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої
інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття апеляційної скарги
судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Суть і
завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які
можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного
оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження.
Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної
інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або
зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду
касаційної інстанції. Підстави для передачі кримінального провадження на
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розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду. Порядок
передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати,
Великої Палати Верховного Суду. Підстави для скасування або зміни судового
рішення судом касаційної інстанції. Новий розгляд справи після скасування
судового рішення судом касаційної інстанції. Закриття кримінального
провадження судом касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції.
Повернення матеріалів кримінального провадження. Поняття, значення та
завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням
законної сили. Види судових рішень та їх характеристика. Наслідки набрання
законної сили судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду. Порядок та
строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання судових
рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і
забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку.
Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний
порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.
Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. Умовнодострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання
більш м’яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його
припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови
утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про
зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових
рішень. Особливості виконавчого провадження в кримінальному процесі.
Тема 7. Сучасні аспекти кримінально-виконавчої політика України.
Сучасна кримінально-виконавча політика України як складова частина
політики держави. Місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави у
сфері боротьби зі злочинністю, її співвідношення з кримінальною політикою.
Цілі і завдання кримінально-виконавчої політики України. Вплив кримінальновиконавчої політики на кримінально-виконавче законодавство. Суб’єкти
формування кримінально-виконавчої політики. Форми реалізації кримінальновиконавчої політики. Фактори, які визначають стратегію, основні напрямки
формування і розвиток кримінально-виконавчої політики. Основні принципи
кримінально-виконавчої політики. Стратегія та сучасні тенденції розвитку
кримінально-виконавчої політики України. Значення кримінально-виконавчої
політики для реалізації кримінального законодавства.
Поняття кримінально-виконавчих правовідносин та їх особливості. Основні
елементи кримінально-виконавчих правовідносин. Юридичні факти, які
зумовлюють виникнення, зміну та припинення кримінально-виконавчих
правовідносин. Суб’єкти кримінально-виконавчих правовідносин. Об’єкт
кримінально-виконавчих правовідносин та їх юридичний зміст. Інші види
правовідносин, які виникають при виконанні покарання, їх взаємозв’язок з
кримінально-виконавчими правовідносинами.
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність,
ступінь вищої освіти

Кількість
кредитів
ECTS – 2.

Галузь знань «Право» (08)
Спеціальність «Право» (081)

Кількість тем –
7

Характеристика
навчальної
дисципліни
Денна та заочна
форми навчання
major / нормативна

Рік підготовки
2020
2021
Курс – 1-й
Семестр – 1-й
Лекції – 10 год

Загальна
кількість
годин – 60 год.

Семінарські – 10 год
Практичні –10 год
Самостійна робота –
30 год
Вид контролю – залік

Тижневі
години для
денної форми
навчання:
аудиторних –
30
самостійної
роботи – 30

Ступінь вищої освіти: магістр
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3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва розділів і теми
Тема 1.
Реалізація
кримінального
законодавства
України:
теоретичні
аспекти, співвідношення з кримінальноправовою кваліфікацією
Тема 2. Реалізація кримінально-правових
норм щодо звільнення від кримінальної
відповідальності
Тема 3. Реалізація кримінально-правових
норм щодо призначення та звільнення від
покарання
Тема 4.
Проблеми
реалізації
норм
Особливої
частини
кримінального
законодавства
Тема 5.
Реалізація
кримінальних
процесуальних норм на стадії досудового
розслідування
Тема 6. Теоретичні та практичні проблеми
застосування
кримінального
процесуального закону під час судового
провадження та виконання судових рішень
Тема 7. Сучасні аспекти кримінальновиконавчої політика України
Усього годин:
Вид підсумкового контролю

Кількість годин
денна форма
у тому числі
Всього
л с/з п/з с.р.
6

2

2

-

2

8

2

2

-

4

6

-

2

-

4

10

2

2

2

4

11

2

2

2

5

9

2

2

-

5

10

-

2

2

6

60

10

10 10
Залік

30
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
При вивченні навчальної дисципліни «Реалізація кримінального
законодавства України» здобувач вищої освіти магістр повинен вміти: визначати
дію закону про кримінальну відповідальність в просторі та часі; визначати
підстави звільнення від кримінальної відповідальності; визначати відмінність
покарання від інших заходів державного примусу; кваліфікувати кримінальні
правопорушення та їх різновиди; визначати обов’язкові та факультативні ознаки
конкретного складу кримінального правопорушення; визначати момент
закінчення кримінального правопорушення; визначати наявність співучасті у
кримінальному правопорушенні; визначати наявність множини кримінальних
правопорушень; визначати наявність умов звільнення особи від кримінальної
відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення; визначати проблемні
питання та формувати шляхи їх подолання; використовувати наукові розробки
теорії кримінального процесу при тлумаченні та застосуванні норм
кримінального
процесуального
законодавства,
аналізувати
практику
застосування кримінального процесуального законодавства України під час
провадження досудового розслідування, судового провадження та виконання
судових рішень.
Після вивчення навчальної дисципліни «Реалізація кримінального
законодавства України» здобувач вищої освіти магістр повинен знати: об’єкт,
предмет і методи навчальної дисципліни, її понятійно-категоріальний апарат;
основні положення закону про кримінальну відповідальність; поняття, мету та
систему покарань; сутність та значення інститутів призначення та звільнення
від відбування покарання; зміст інституту судимості та примусових заходів
медичного характеру; основні положення про систему Особливої частини
кримінального права;
елементи
конкретних
складів
кримінальних
правопорушень та їх обов’язкові і факультативні ознаки; правила та особливості
кваліфікації деяких кримінальних правопорушень; законодавчі та теоретичні
проблеми, пов’язані з актуальними питаннями кримінального процесу на різних
стадіях кримінального провадження, зміст проблем процесуальної форми
закінчення досудового розслідування та практику застосування кримінального
процесуального законодавства України судами, прокурорами та іншими
учасниками кримінального провадження під час судового провадження та
конання судових рішень.
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5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Реалізація кримінального законодавства України: теоретичні
аспекти, співвідношення з кримінально-правовою кваліфікацією
Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна підготовка – 2 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття, ознаки реалізації кримінального законодавства України.
2. Механізм реалізації кримінального законодавства: поняття та сутність.
3. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства.
4. Співвідношення реалізації кримінального законодавства України з
кримінально-правовою кваліфікацією.
Контрольні питання:
1. Як можна розглядати реалізацію кримінального законодавства?
2. Як слід досліджувати реалізацію кримінального законодавства?
3. У яких аспектах розуміють механізм реалізації кримінального
законодавства?
4. Як доцільно розглядати поняття «механізм реалізації» у контексті його
семантичного аналізу?
5. Що розуміється під поняттям «механізм реалізації» як певним процесом?
6. У яких аспектах розуміють «механізм реалізації» у контексті його
семантичного аналізу?
7. Які складові має механізм реалізації кримінального законодавства?
8. Вирішення ситуативних завдань.
Ситуативні завдання:
Ситуація 1
Р. таємно проник до квартири Д. і викрав смартфон (ч. 3
ст. 185 КК України). Судом Р. був визнаний неосудним.
Завдання. Чи є підстави притягнення особи до кримінальної
відповідальності?
Ситуація 2
Домовившись між собою П. та В. вбили У. Вони ухилялися від органів
досудового розслідування та суду протягом 15 років. Нових кримінальних
правопорушень у цей час особи не вчинили.
Завдання. Чи вичерпала себе кримінальна відповідальність?
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Ситуація 3
Д. з корисливих мотивів вбив А. Працівниками поліції Д. був затриманий
і доставлений у відділення поліції. Через недбале ставлення чергового до
виконання своїх обов’язків Д. втік. Лише через 16 років його знов затримали.
Завдання. Чи може бути реалізована кримінальна відповідальність?
Ситуація 4
О. вчинив хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України). О. був звільнений судом
від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України
Завдання. Чи є застосування таких заходів реалізацією кримінальної
відповідальності?

Тема 2. Реалізація кримінально-правових норм щодо звільнення від
кримінальної відповідальності
Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна підготовка – 4 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
2. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України).
3. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим
(ст. 46 України).
4. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
(ст. 47 України).
5. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від
кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 України).
6. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
(ст. 49 України).
7. Вирішення ситуативних завдань.
Ситуативні завдання:
Ситуація 1
До Печорського районного суду м. Києва надійшло клопотання колективу
підприємства «Верес» про звільнення від кримінальної відповідальності С.,
підозрюваної у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 185 КК України, у зв'язку з передачею її на поруки трудовому колективу.
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Підозрювана С. свою вину визнала повністю, щиро покаялася у вчиненому,
раніше не судима, вперше вчинила кримінальне правопорушення.
Завдання. Чи є підстави для звільнення С. від кримінальної
відповідальності у зв’язку з передачею на поруки?
Ситуація 2
В судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення
обвинуваченого Р. від кримінальної відповідальності у провадженні за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (умисне
середньої тяжкості тілесне ушкодження), на підставі ст. 49 КК України. Як
встанови суд, з моменту вчинення правопорушення минуло 6 років.
Завдання. Яке рішення повинен прийняти судом?
Ситуація 3
С. ухилявся від сплати податків, що призвело до фактичного
ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах, чим скоїв
кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України.
Під час розгляду кримінального провадження судом з’ясовано, що С.
сплатив податки та відшкодував заподіяну шкоду.
Завдання. Чи є підстави для звільнення С. від кримінальної
відповідальності?
Ситуація 4
За скоєння крадіжки В. був притягнений до кримінальної відповідальності
за ч. 1 ст. 185 КК України. Під час розслідування кримінального
правопорушення він втік і переховувався від слідства. "Через три роки В. вчинив
грабіж. А через шість років був затриманий співробітниками поліції.
Завдання. Як має бути вирішено питання про кримінальну
відповідальність В. за вчинені кримінальні правопорушення?
Контрольні питання:
1. Назвіть передбачений КК України вид (види) звільнення особи від
кримінальної відповідальності, однією з підстав (умов) якого (яких), є повне
відшкодування завданих особою збитків або усунення нею заподіяної шкоди.
2. Назвіть передбачений КК України вид (види) звільнення особи від
кримінальної відповідальності, однією з підстав (умов), якого (яких), є
клопотання колективу підприємства, установи чи організації.
3. Назвіть передбачений чинним КК України строк давності, сплив якого є
підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі
вчинення нею кримінального проступку, за яке передбачене покарання менш
суворе, ніж обмеження волі.
4. З якого моменту строк давності притягнення до кримінальної
відповідальності обчислюється, відповідно до чинного КК України?
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Тема 3. Реалізація кримінально-правових норм щодо призначення та
звільнення від покарання
Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна підготовка – 4 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Поняття, ознаки та принципи покарання.
2. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.
3. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо
призначення покарання.
4. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо
звільнення від покарання та його відбування.
5. Вирішення ситуативних завдань.
Ситуативні завдання:
Ситуація 1
Р. було засуджено за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, до покарання у виді 5 років позбавлення
волі. Під час відбування покарання Р. вчинив втечу з місця позбавлення волі і
був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 393 КК України, до покарання у виді 4 років позбавлення волі. На підставі
положень ст. 71 КК України остаточне покарання йому призначено судом у виді
7 років позбавлення волі.
Завдання. За якими правилами суд призначив остаточне покарання Р.? Чи
відповідає призначене покарання вимогам ст. 71 КК України?
Ситуація 2
Л. було засуджено за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, до покарання у виді 3 років позбавлення
волі,
а
за
кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 3
ст. 204 КК України, – до 5 років позбавлення волі зі спеціальною конфіскацією.
Суд призначив йому остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Завдання. Чи відповідає вимогам закону призначене Л. покарання?
Ситуація 3
Г. було засуджено за вчинення кримінального правопорушення,
пробаченого ч. 2 ст. 271 КК України, до покарання у виді 2 років обмеження волі
а за вчинення кримінального правопорушення, пробаченого ч. 1
ст. 194 КК України, – до 1 року виправних робіт з висуванням у дохід держави
15 % із суми заробітку. На підставі частин 1–3 ст. 70 КК України судом
призначене йому остаточне покарання у виді 2 років і 4 місяців обмеження волі
з позбавленням права обіймати керівні посади у підприємницьких структурах.
Завдання. За якими правилами суд призначив остаточне покарання Г.? Чи
відповідає призначене покарання вимогам закону?
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Ситуація 4
Р. було засуджено за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 257 КК України, до покарання у виді 10 років позбавлення
волі. Під час відбування покарання він вчинив кримінальне правопорушення,
передбачене ч. 2 ст. 121 КК України, за яке був засуджений до покарання у виді
9 років позбавлення волі. Невідбуте за попереднім вироком покарання становило
8 років позбавлення волі. На підставі ст. 71 КК України суд призначив Р.
остаточне покарання у виді 17 років позбавлення волі.
Завдання. Чи відповідає вимогам закону призначене Р. покарання?
Контрольні питання:
1. Яка тривалість іспитового строку КК України при звільненні від
відбування покарання з випробуванням?
2. Яка тривалість іспитового строку КК України при звільненні від
відбування покарання з випробуванням?
3. Скільки видів покарання встановлено чинним КК України щодо
дорослих осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень?
4. Які покарання за чинним КК України можуть призначатися лише у
якості додаткових?
5. Які покарання за чинним КК України можуть призначатися у якості як
основних, так і додаткових?
Тема 4. Проблеми реалізації норм Особливої частини кримінального
законодавства
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
Самостійна підготовка – 4 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Реалізація кримінально-правових норм, що встановлюють кримінальну
відповідальність за кримінальні правопорушення проти життя, здоров’я, статевої
свободи та статевої недоторканості особи.
2. Реалізація кримінально-правових норм, що встановлюють кримінальну
відповідальність за кримінальні правопорушення проти власності.
3. Реалізація кримінально-правових норм, що встановлюють кримінальну
відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
4. Вирішення ситуативних завдань.
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Ситуативні завдання:
Ситуація 1
Ю. повернувся раніше з відрядження додому та застав свою дружину і
свого друга під час статевих зносин. Сильно обурений такою поведінкою з боку
дружини (з нею 15 років перебував у шлюбі) та друга (з ним дружили 10 років)
він миттю вдарив кухонним ножем спочатку жінку, а потім свого друга. Від
заподіяних тілесних ушкоджень обидва померли на місці.
Завдання. Кваліфікуйте дії Ю. Відповідь поясніть.
Ситуація 2
Під час побутової сварки дружина Т. вдарила свого чоловіка ножем для
гостріння олівців (довжина леза 5 см) в живіт. При наданні медичної допомоги у
лікарському закладі було встановлено, що внаслідок проникаючого поранення
черевної порожнини ніякі внутрішні органи у чоловіка пошкоджені не були.
Через три доби його було виписано з лікарні.
Завдання. Кваліфікуйте дії Т. Відповідь поясніть.
Ситуація 3
А., Д. і Ц. у темну пору доби зустріли К., яка поверталася від подруги. Вони
обступили її, а потім А. запропонував К. добровільно вступити з ним у статевий
зв’язок, попередивши, що у випадку відмови її зґвалтують по черзі усі троє.
Злякавшись цього, К. погодилась, і А. здійснив із нею дії сексуального характеру,
пов’язаних із оральним проникненням в тіло К. При цьому Д. і Ц. стояли поруч
та підбадьорювали А. За свідченням потерпілої, фізичної сили чи погроз вони до
неї не застосовувалося.
Завдання. Кваліфікуйте дії винних осіб. Відповідь поясніть.
Ситуація 4
Громадян Б., зайшовши до ліфта разом із громадянкою П., натиснув
останній поверх і зупинив ліфтову кабіну, погрожуючи вбивством, відібрав у
громадянки П. гроші та коштовності. Спробував зґвалтувати, але П. чинила опір,
тоді Б. наніс тяжкі тілесні ушкодження П., забрав речі й утік.
Завдання. Кваліфікуйте дії Б.
Ситуація 5
Заступник начальника відділу карного розшуку одного з УП ГУНП
м. Києва С. на початку цього року звернувся по телефону до директора
приватного підприємства, мотивуючи останнього надати йому грошову
винагороду в розмірі 15 тис. гривень за вчинення в інтересах такого підприємця
відповідних дій з використанням наданої цьому поліцейському влади. Директор
приватного підприємства, усвідомлюючи протиправність дій С., узяв певний час
на обмірковування зазначеного звернення.
Завдання. Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть.
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Контрольні питання:
1. Що є початковим і кінцевим моментами життя людини та як ці моменти
впливають на кваліфікацію вбивства?
2. Якими нормативно-правовими актами керуються при встановленні
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень?
3. За якими ознаками вчинене діяння кваліфікується як умисне тяжке
тілесне ушкодження?
4. У чому полягає відмінність між крадіжкою і грабежем?
5. У чому полягає відмінність між грабежем і розбоєм?
6. У чому полягає відмінність між розбоєм і вимаганням?
Тема 5. Реалізація кримінальних процесуальних норм на стадії
досудового розслідування
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Загальні положення закінчення досудового розслідування: поняття та
форми.
2. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального
провадження та провадження щодо юридичної особи.
3. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
4. Звернення до суду з обвинувальним актом.
5. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства у
формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
6. Особливості закінчення досудового розслідування складанням
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру.
Ситуативні завдання:
Ситуація 1
Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій у
кримінальному провадженні за підозрою Кузіна у вчиненні злочину,
передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у
житло за попередньою змовою групою осіб) слідчий прийшов до висновку про
відсутність складу кримінального правопорушення. Під час досудового слідства
жодній іншій особі не повідомлялося про підозру.
Завдання. Яке рішення може прийняти слідчий? Обґрунтуйте це рішення.
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Ситуація 2
Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу
до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як
докази. Надаючи відповідь на запит, захисник у письмовій формі відмовив
прокуророві у доступі, посилаючись на те, що ці відомості можуть бути
використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого.
Завдання. Чи відповідають дії захисника вимогам КПК України?
Ситуація 3
Після закінчення досудового розслідування слідчий склав обвинувальний
акт і направив його з матеріалами кримінального провадження до суду. Суддя
повернув слідчому обвинувальний акт, зазначивши, що для направлення
матеріалів до суду необхідна згода прокурора і попросив узгодити
обвинувальний акт з прокурором. Матеріали досудового розслідування суддя
залишив у себе.
Завдання. Оцініть ситуацію. Чи правомірні дії слідчого і судді?
Ситуація 4
Під досудового розслідування встановлено, що крадіжку, передбачену
ч. 1 ст. 185 КК України вчинив 10-річний Маразюк. Дізнавач виніс постанову
про закриття кримінального провадження і направив матеріали кримінального
провадження прокурору. Прокурор скасував постанову дізнавача, відновив
досудове розслідування і дав вказівку закінчити дізнання складанням
клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.
Завдання. Оцініть ситуацію. Чи правомірні дії дізнавача і прокурора?
Ситуація 5
У кримінальному провадженні Зорін підозрювався у вчиненні умисного
вбивства Швидкої. Під час досудового розслідування була призначена
стаціонарна судово-психіатрична експертиза, згідно висновку якої Дорошенко
на момент вчинення інкримінованого йому діяння не міг усвідомлювати свої дії
та керувати ними. Втім під час проведення експертизи він був визнаний осудною
особою.
Завдання. У якій формі повинен закінчити слідчий досудове
розслідування цього кримінального провадження?
Ситуація 6
07 лютого 2021 року до Святошинського УП ГУНП в місті Києві надійшла
письмова заява Клімової про притягнення до кримінальної відповідальності за
вчинення відносно неї кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.
152 КК України (згвалтування) її співмешканця Видюка. В цей же день слідчий
вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через 15 днів
потерпіла звернулася із клопотанням про закриття кримінального провадження
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у зв’язку з тим, що вона помирилася з Видюком і через тиждень вони з ним
укладають шлюб.
Завдання. Оцініть ситуацію. Які підстави закриття кримінального
провадження передбачені у КПК України?
Ситуація 7
17 річний Назаров вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 185 КК України
(крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб). Вина
Назарова була повністю доведена зібраними під час досудового розслідування
доказами. Слідчий склав подання про вирішення питання про застосування
примусових заходів виховного характеру і після узгодження його з прокурором
направив до слідчого судді.
Завдання. Оцініть правомірність дій слідчого і прокурора.
Ситуація 8
У результаті проведеного досудового розслідування по факту вчинення
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), встановити
особу, яка вчинила злочин не вдалося. Через 16 років проведеною експертизою
ДНК було встановлено що злочин вчинив Сушко. Затриманий Сушко свою вину
у вчиненні злочину визнав. Розслідування було завершено, складено
обвинувальний акт, який був направлений до суду. Під час судового розгляду
суддя виніс ухвалу про звільнення Сушка від кримінальної відповідальності у
зв’язку з закінченням строків давності.
Завдання. Оцініть ситуацію. Чи правомірні дії судді ?
Ситуація 9
Ревченко вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання,
поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що
завдало майнової шкоди у великих розмірах). Вина Ревченка була повністю
доведена під час досудового розслідування. Однак сам Ревченко свою вину не
визнав. Колектив підприємства, де працював Ревченко звернувся до прокурора з
клопотанням передати їм Ревченка на поруки і звільнити його від кримінальної
відповідальності. Прокурор задовольнив клопотання, виніс постанову про
звільнення Ревченка від кримінальної відповідальності, вказавши в
мотивувальній частині постанови, що вина Ревченка повністю доведена
зібраними у кримінальному провадженні доказами, злочин вчинено вперше,
тому Ревченко може бути переданий на поруки трудовому колективу.
Завдання. Оцініть ситуацію. Чи правомірні дії прокурора ?
Контрольні питання:
7. Назвіть форми закінчення досудового розслідування.
8. Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження
судом та прокурором.
9. Хто відкриває матеріали кримінального провадження?
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10. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
11. Визначте структуру та зміст обвинувального акта.
12. Який процесуальний порядок звернення до суду з клопотанням про
звільнення особи від кримінальної відповідальності.
13. У чому полягають особливості закінчення досудового розслідування
складанням клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру.
Тема 6. Теоретичні та практичні проблеми застосування
кримінального процесуального закону під час судового провадження та
виконання судових рішень
Семінарське заняття – 2 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Підсудність: поняття та види. Поняття і значення стадії підготовчого
провадження.
2. Проблеми судового розгляду у кримінальному провадженні.
3. Форми перегляду судових рішень, як реалізація прав учасників
кримінального провадження.
4. Особливості виконавчого провадження в кримінальному процесі.
Контрольні питання:
1. Назвіть види підсудності.
2. Назвіть етами судового розгляду та їх зміст.
3. Яка структура і завдання підготовчої частини судового засідання.
4. Визначте правову природу, сутність і завдання перевірки судових
рішень в апеляційному порядку.
5. Які рішення можуть бути оскаржені в касаційному порядку?
6. Який процесуальний порядок звільнення від кримінальної
відповідальності?
7. Назвіть процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які
виникають під час виконання вироку.
8. Які підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
Тема 7. Сучасні аспекти кримінально-виконавчої політика України.
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
План семінарського заняття (навчальні питання):
1. Сучасна кримінально-виконавча політика України як складова частина
політики держави.
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2. Місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави у сфері
боротьби зі злочинністю, її співвідношення з кримінальною політикою.
3. Цілі і завдання сучасної кримінально-виконавчої політики України.
4. Основні принципи сучасної кримінально-виконавчої політики.
5. Значення кримінально-виконавчої політики для реалізації кримінального
законодавства.
План практичного заняття (навчальні питання):
1. Стратегія та сучасні тенденції розвитку кримінально-виконавчої політики
України.
2. Форми реалізації кримінально-виконавчої політики.
3. Поняття, соціальне призначення, принципи діяльності та завдання органів
і установ виконання покарань, їх структура, компетенція та підпорядкованість.
4. Правове регулювання і порядок виконання покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі.
5. Правове регулювання і порядок виконання позбавлення волі на певний
строк.
Контрольні питання:
1. Поняття кримінально-виконавчої політики України.
2. Які завдання сучасної кримінально-виконавчої політики?
3. Форми реалізації сучасної кримінально-виконавчої політики.
4. Яке значення сучасної кримінально-виконавчої політики для реалізації
кримінального законодавства?
5. Які основні принципи сучасної кримінально-виконавчої політики?
6. Завдання органів і установ виконання покарань.
7. Які особливості виконання покарання у виді позбавлення волі?
8. Вирішення ситуативних завдань.
Ситуативні завдання:
Ситуація 1
Визначте вид виправної колонії, в якій повинні відбувати покарання
засуджені до позбавлення волі за таких обставин:
А. засуджено вперше до позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Строк
покарання – 10 років.
Ситуація 2
Визначте вид виправної колонії, в якій повинні відбувати покарання
засуджені до позбавлення волі за таких обставин:
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Д. під час відбування покарання у виправній колонії мінімального рівня
безпеки з полегшеними умовами тримання вчинив кримінальне
правопорушення, передбачене ст. 123 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження,
заподіяне у стані сильного душевного хвилювання). Він був засуджений до
покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки.
Ситуація 3
В яких статях КВК України викладені основні вимоги режиму відбування
покарання у виді позбавлення волі та виправних робіт?
На які сторони кримінально-виконавчих правовідносин впливають норми,
викладені у цих статях, і які функції кримінально-виконавчого права вони
закріплюють?
Ситуація 4
Громадянин К. засуджений до 3 років позбавлення волі з позбавленням
права керувати транспортними засобами строком на 3 роки звільняється від
відбування основного покарання умовно-достроково.
Розкрийте порядок виконання додаткового покарання.
Ситуація 5
В чому полягають правообмеження під час виконання покарання у виді
службового обмеження для військовослужбовців та який порядок його
виконання.

31

6. ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
6.1. ПРАКТИКУМ
Реферати:
1. Актуальні проблеми зараження вірусом імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної хвороби.
2. Актуальні проблеми незаконного проведення аборту.
3. Актуальні проблеми незаконної лікувальної діяльності.
4. Актуальні проблеми понятійного аспекту домашнього насильства.
5. Актуальні проблеми привласнення, розтрати майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем.
6. Актуальні проблеми придбання, отримання, зберігання чи збуту
майна, одержаного злочинним шляхом.
7. Актуальні проблеми примушування до вступу в статевий зв’язок.
8. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо
звільнення від покарання та його відбування.
9. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо
призначення покарання.
10. Актуальні проблеми самовільного зайняття земельної ділянки та
самовільне будівництво.
11. Актуальні проблеми службової недбалості.
12. Актуальні проблеми статевих зносин з особою, яка не досягла статевої
зрілості.
13. Актуальні проблеми умисного знищення або пошкодження майна.
14. Види спеціальних суб’єктів при кваліфікації злочинів проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи.
15. Відмежування злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг від суміжних злочинів.
16. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки зґвалтування.
17. Об’єктивні ознаки зловживання владою або службовим становищем.
18. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.
19. Поняття службової особи у кримінальному праві.
20. Поняття, ознаки та принципи покарання.
21. Спірні питання у визначенні статевої зрілості особи.
22. Розмежування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та угоди про примирення між
потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим.
23. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.
24. Проблеми виконання судових рішень в Україні.
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Завдання для самостійного вивчення:
1. Актуальні проблеми зловживання повноваженнями особами, які
надають публічні послуги.
2. Актуальні проблеми зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
3. Актуальні проблеми незаконного збагачення.
4. Актуальні проблеми провокації підкупу.
5. В чому виражається об’єктивна сторона порушення встановленого
законом порядку трансплантації органів або тканин людини?
6. В чому виражається об’єктивна сторона порушення обов’язків щодо
охорони майна?
7. В чому виражається суб’єктивна сторона зараження венеричною хворобою?
8. В чому виражаються об’єктивні ознаки примушування до вступу в
статевий зв’язок?
9. В чому виражаються об’єктивні ознаки умисного пошкодження
об’єктів електроенергетики?
10. З чим пов’язується досягнення особою статевої зрілості?
11. Скільки видів покарання встановлено чинним КК України щодо
дорослих осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень?
12. У чому відмінність заподіяння майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою від шахрайства?
13. У чому полягає відмінність вимагання від примушування до виконання
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань?
14. Хто є потерпілим при вчиненні злочину, передбаченого
ст. 154 КК України?
15. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 134 КК України
«Незаконне проведення аборту»?
16. Що є предметом незаконного привласнення особою знайденого або
чужого майна, що випадково опинилося у неї?
17. Що слід розуміти під розпусними діями при розбещенні неповнолітніх?
18. Що слід розуміти під сексуальним насильством?
19. Що слід розуміти під статевою свободою та статевою недоторканістю?
20. Що слід розуміти під тяжкими наслідками передбаченими ч. 5
ст. 154 КК України?
21. Яка відмінність насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я
потерпілого від насильства, яке є небезпечним?
22. Яка тривалість іспитового строку КК України при звільненні від
відбування покарання з випробуванням?
23. Яка тривалість іспитового строку КК України при звільненні від
відбування покарання з випробуванням?
24. Які наслідки не охоплюються «особливо тяжкими наслідками», при
зґвалтуванні?
25. Які об’єктивні та суб’єктивні ознаки катування?
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26. Які покарання за чинним КК України можуть призначатися лише у
якості додаткових?
27. Які покарання за чинним КК України можуть призначатися у якості як
основних, так і додаткових?
28. Чи дозволяється надання суду інших документів до початку судового
розгляду, окрім обвинувального акту та додатків до нього?
29. Що зобов’язаний одночасно із переданням обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів виховного чи медичного
характеру до суду зробити прокурор?
30. Які вимоги пред’являються до клопотання про застосування
примусових заходів виховного характеру?
31. Хто має право на ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження?
32. Протягом якого строку прокурор має право скасувати постанову
слідчого про закриття кримінального провадження у зв`язку з незаконністю чи
необґрунтованістю?
33. Хто підписує обвинувальний акт?
34. Надання суду інших документів до початку судового розгляду, окрім
обвинувального акту та додатків до нього дозволяється?
35. Строк для ознайомлення з матеріалами у випадку зволікання при
ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, встановлюється ким?
36. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття
матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України, що зобов’язаний зробити суд?
37. Який процесуальний порядок звільнення від кримінальної
відповідальності?
38. Який процесуальний порядок звільнення від відбування покарання?
39. Кримінально-виконавча політика України, її цілі та завдання.
40. Сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.
41. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.
42. Види органів та установ виконання покарань та їх завдання.
43. Призначення кримінально-виконавчих установ.
44. Види виправних колоній та категорії осіб, що в них утримуються.
45. Розвиток системи установ і органів, які виконують покарання, та
удосконалення їх діяльності.
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(відсутні за робочим навчальним планом)
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Методи навчання: бінарні, частково-пошукові; словесні методи (лекція,
розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи),
репродуктивні, проблемно-пошукові, інтерактивні (дискусія, рольова гра).
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9. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Форми контролю – підсумковий.
Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності
здобувачів вищої освіти
Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон
України «Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу
освіту» формами організації освітнього процесу є:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача
вищої освіти, відбувається між поточним контролем (60 балів) та підсумковим
контролем (40 балів).
Рейтинг компетентності здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни,
що забезпечується кафедрою, включає рейтинг компетентності з навчальної
роботи (аудиторна робота та самостійна робота) та рейтинг компетентності з
підсумкового контролю (контрольні заходи),що відповідає пропорції за 100бальною шкалою.
Якщо здобувача вищої освіти виявляє бажання займатися науковою
роботою, йому додатково до підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни
можуть бути зараховані бали наукової роботи. У разі зарахування додаткових
балів за результатами наукової роботи загальний рейтинг компетентності здобувача
вищої освіти з навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів1.
Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача вищої освіти складає
менше 60 балів, він вважається таким, що має академічну заборгованість.
Рейтинг з навчальної роботи здобувача вищої освіти
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається
з аудиторної роботи (лекційні, практичні, семінарські заняття) та самостійної
роботи.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з
дисципліни здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за
кожне навчальне заняття та виставлення балів (від 2 до 5). Важливо пам’ятати,
що бали – це не число, що отримується в результаті вимірювань і обчислень, а
приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими
критеріями (табл. 1).
Даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100-бальної шкали зменшується на ту кількість балів які її
перевищують. Наприклад, рейтинг компетентностіз навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) – 55 балів, рейтинг компетентностіз підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 балів, рейтингові
бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності здобувача вищої
освіти– 100 балів.
1
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Таблиця 1
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача вищої освіти
Бали

22

3

4

5

Критерій оцінювання компетентності
Недостатній рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має
безсистемні знання, допускає формально-логічні помилки при
формулюванні понять, класифікаційних критеріїв та їхньому
тлумаченні, хаотично та невпевнено викладає матеріал, не здатен
відділяти головне від другорядного, не може використовувати знання
при вирішенні практичних завдань
Достатній рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має базові
знання. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії, але
допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та
їх охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Не вміє доказово
обґрунтовувати свої судження, допускає неточності при використанні
знань для вирішення практичних завдань. Відповідь надається за одним
джерелом навчальної літератури. Застосовує репродуктивний тип
мислення. Відсутнє системне викладення навчального матеріалу
Добрий рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має ґрунтовні
знання, але під час відповіді допускає незначні помилки. Володіє
категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання
для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад
(зміст) явища та його елементів,обґрунтувати призначення явища, що
конкретизується у його функціях (напрямах впливу на інші явища).
Спроможний навести подібність та відмінність з іншими спорідненими
та протилежними явищами. Відповідь надається за декількома
джерелами навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові
акти та наведенням прикладів. Застосовує продуктивний тип мислення
Відмінний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має
системні знання, глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в
якому легко орієнтується, володіє категоріально-понятійним апаратом,
вміє пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання,
висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Може навести
особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях, загальне та
відмінне в різних позиціях вчених у національному та в міжнародному
праві (в межах часу, предмету, простору), обґрунтувати перспективи
розвитку правових явищ в Україні. Відповідь надається на основі знань
державних програм, концепцій, проектів нормативно-правових актів,
наукових досліджень вітчизняних та закордонних вчених. Виклад
відповіді грамотний, логічний. При відтворенні знань застосовує
евристичний тип мислення

Здобувачу вищої освіти слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
2
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Рейтинг компетентності з навчальної роботи з дисципліни визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу, отриманого на семінарських та
практичних заняттях (з урахуванням роботи на лекційних заняттях та
самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни), помноженого
на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) з округленням результату до цілого числа.
Середній бал визначається шляхом додавання усіх балів, отриманих на
семінарських та практичних заняттях (з урахуванням роботи на лекційних
заняттях та самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни),
поділених на кількість відповідей здобувача вищої освіти з округленням
результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)3.
При визначені середнього балу здобувача вищої освіти необхідною
умовою його зарахування є те, що відповідні бали мають бути
отримані не менше як на 50 % занять з навчальної роботи. У разі
невиконання даної умови або якщо середньоарифметичний бал менший
2,5, здобувач вищої освіти вважається таким, що має академічну
заборгованість,
яку
він
зобов’язаний
ліквідувати
шляхом
відпрацювання тем програми навчальної дисципліни, з яких він не має
відповідних балів.
Рейтинг з підсумкового контролю здобувача вищої освіти
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль з навчальних
дисциплін, що забезпечуються кафедрою, передбачений у формі заліку.
Залік із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою, складається письмово або усно за білетами
підсумкового контролю, які пропонуються здобувачеві вищої освіти.
Максимальна кількість балів з підсумкового контролю становить 40.
Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати чисельність
здобувачів вищої освіти у навчальній групі не менше ніж на 5. Кількість питань
в білеті підсумкового контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою
з урахуванням специфіки дисципліни4.
Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти під час підсумкового
контролю здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне
питання. Виставляючи рівень компетентності, науково-педагогічний працівник
має його обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями(див. табл.
1).
Наприклад, навчальним планом з дисципліни передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для того,
щоб не мати академічної заборгованості,здобувач вищої освіти має відповідати більше ніж на 50% занять тобто
на 3 парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу, він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому
занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті був у
добовому наряді та отримав пропуск, який в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів, поділена на кількість оцінок:(3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно, рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти буде 3,2 × 12 = 38,4≈ 38.
4
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
3

37

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу, отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю, помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням
результату до цілого числа.
Середньоарифметичний бал з підсумкового контролю визначається
шляхом додавання усіх балів, отриманих за кожне питання білету підсумкового
контролю, поділених на кількість питань білету, з округленням результату до
десятих (наприклад 3,8 або 4,5)5.
Рейтинг наукової роботи здобувача вищої освіти
За результатами семестрової наукової роботи здобувача вищої освіти його
рейтинг компетентності з дисципліни може бути підвищений з урахуванням
рівнів результативності такої роботи. Рейтингові бали за наукову роботу
нараховуються з урахуванням рівнів результативності цієї роботи. Відповідні
значення рівнів та додаткові бали визначаються згідно з таблицею (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
вищої освіти
Рівень
Результати творчої роботи
результативності
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику,
І рівень,
призове місце на конкурсі наукових робіт здобувачів
факультетський
вищої освіти факультету (інституту), приз за експонат
(інститутський) –
на
виставці,
доповідь
на
факультетській
5 балів
(інститутській) науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня,
ІІ рівень,
прийняття до розгляду заявки на патент та ін.
академічний – 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня,
III рівень,
МОН, МВС, а так само декілька досягнень ІІ рівня,
міністерський,
участь у національних виставках, олімпіадах,
міжвузівський –
отримання державного патенту, заявка на закордонне
15 балів
патентування
Статті в міжнародних збірниках та журналах,
доповіді на міжнародних конференціях і семінарах,
IV рівень,
участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах та міжнародний – 20 балів
виставках, отримання закордонного патенту

Наприклад, здобувач вищої освіти, відповідаючи на білет підсумкового контролю, за перше питання
отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно загальний рейтинг з підсумкового
контролю за результатами складання буде ((3+4+5+2) ÷4)×8 = 28. Інший приклад:здобувач вищої освіти,
відповідаючи на білет підсумкового контролю, за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів.
Відповідно загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання буде ((3+4+5) ÷3)×8 = 32. Ще
один приклад:здобувач вищої освіти, відповідаючи на білет підсумкового контролю, за перше питання отримав
4 бали, за друге 5 балів. Відповідно загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання буде
((4+5) ÷2)×8 = 36.
5
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10. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ
Опис рейтингової системи оцінювання (розподіл балів для проведення заліку та
шкала оцінювання із співвідношенням національної та європейської системи).
Підсумковий
контроль

Аудиторна робота

залік

Max 60%
Т1

Т2

8,57

8,57

Т3

Т4

8,57

8,57

Сума

Т5
8,57

Т6
8,57

Т7
8,57

Max 40%

Max
100%

Т. 1, Т. 2, Т. 3, Т. 4, Т. 5, Т. 6, Т. 7 – теми розділу дисципліни.

11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90–100
82–89
74–81
64–73
60–63
35–59

0–34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для заліку
для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти та ECTS оцінками
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
FX
F

Визначення оцінки ECTS
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома
помилками
ДОБРЕ – у загальному правильна робота з певною
кількістю грубих помилок
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю
недоліків
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні
критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як
отримати позитивну оцінку
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша
робота

Рейтинг,
бали
90 – 100
85 – 89
75– 84
66 – 74
60 – 65
35 – 59
1 – 34

12. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ ДИСЦИПЛІНА ТА З
УРАХУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙ
Під час занять з дисципліни «Реалізація кримінального законодавства
України» використовуватиметься таке обладнання та програмне забезпечення:
ноутбук (ПК), інтерактивна дошка, мультимедійний (інтерактивний) проектор,
мультимедійний матеріал (презентації), навчальна програма, робоча навчальна
програма, лекційний матеріал, плани семінарських та практичних занять із
переліком завдань, перелік рекомендованих джерел та інтернет-ресурсів,
перелік контрольних питань з навчальної дисципліни, за допомогою якого
проводиться навчання з зазначеної дисципліни.
13. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ПО ТЕМАМ
ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Види легких тілесних ушкоджень. Кваліфікація легкого тілесного
ушкодження.
2. Відмежування викрадення вогнепальної зброї від кримінальних
правопорушень проти власності.
3. Відмежування вимагання від примушування до виконання цивільноправових зобов’язань.
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4. Відмежування зґвалтування від інших кримінальних правопорушень
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
5. Відмежування розбою від вимагання.
6. Відмінність вбивства від інших злочинів, наслідками яких є настання
смерті іншої особи.
7. Відмінність вимагання від примушування до виконання чи
невиконання цивільно-правових зобов’язань.
8. Відмінність грабежу від розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду
України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про
злочини проти власності».
9. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило
смерть потерпілому, від умисного вбивства та вбивства через необережність.
10. Заміна
невідбутої
частини
покарання
більш
м’яким
(ст. 82 КК України).
11. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років (ст. 83 КК України).
12. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75–
79 КК України).
13. Звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК України).
14. Звільнення від покарання на умовах ч. 4 ст. 74 і ст. 49 КК України,
звільнення у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку (ст. 80 КК України).
15. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної
небезпечності.
16. Кваліфікація бандитизму. Відмінність цього злочину від створення
злочинної організації. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23
грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про
злочини, вчиненими стійкими злочинними об’єднаннями».
17. Кваліфікація вбивства, вчиненого через необережність.
18. Кваліфікація дій співучасників при вчиненні умисного вбивства
матір’ю своєї новонародженої дитини.
19. Кваліфікація залишення в небезпеці.
20. Кваліфікація зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України). Зараження венеричною
хворобою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р.
№ 4 «Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини».
21. Кваліфікація зґвалтування.
22. Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем
(ст. 364 КК України). Відмінність цього злочину від перевищення влади або
службових
повноважень
працівником
правоохоронного
органу
(ст. 365 КК України). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26
грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про перевищення влади або
службових повноважень».
23. Кваліфікація катування.
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24. Кваліфікація ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному
для життя стані.
25. Кваліфікація побоїв і мордування.
26. Кваліфікація погрози вбивством.
27. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем.
28. Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України). Пропозиція,
обіцянка
або
надання
неправомірної
вигоди
службовій
особі
(ст. 369 КК України).
29. Кваліфікація примушування до вступу в статевий зв’язок.
30. Кваліфікація розбещення неповнолітніх.
31. Кваліфікація сексуального насильства.
32. Кваліфікація тяжких тілесних ушкоджень, спричинених при
обтяжуючих обставинах.
33. Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.
34. Кваліфікація шахрайства.
35. Конкуренція вбивства зі пом’якшуючих обставин із вбивством за
обтяжуючих обставин.
36. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
37. Поняття, ознаки та принципи покарання.
38. Призначенням більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
39. Призначенням покарання за наявності обставин, що пом’якшують
покарання.
40. Призначенням покарання за незакінчене кримінальне правопорушення
та кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті.
41. Призначенням покарання за сукупністю вироків.
42. Призначенням покарання за сукупністю кримінальних правопорушень.
43. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 України).
44. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
(ст. 49 України).
45. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
(ст. 47 України).
46. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим
(ст. 46 України).
47. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України).
48. Співвідношення реалізації кримінального законодавства України з
кримінально-правовою кваліфікацією.
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49. Умовно-дострокове
звільнення
від
відбування
покарання
(ст. 81 КК України).
50. Загальні положення закінчення досудового розслідування: поняття та
форми.
51. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального
провадження та провадження щодо юридичної особи.
52. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
53. Звернення до суду з обвинувальним актом.
54. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства у
формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
55. Особливості закінчення досудового розслідування складанням
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру.
56. Підсудність: поняття та види. Поняття і значення стадії підготовчого
провадження.
57. Проблеми судового розгляду у кримінальному провадженні.
58. Форми перегляду судових рішень, як реалізація прав учасників
кримінального провадження.
59. Особливості виконавчого провадження в кримінальному процесі.
60. Поняття кримінально-виконавчої політики, її основні принципи та
місце у боротьбі зі злочинністю.
61. Поняття, структура, завдання і форми кримінально-виконавчого
законодавства України.
62. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.
63. Установи і органи держави, які виконують кримінальні покарання, їх
основні завдання.
64. Взаємодія установ і органів, які виконують покарання, з судами й
іншими державними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю.
65. Додержання законів при виконанні покарання, способи його
забезпечення.
66. Контроль за діяльністю установ і органів, які виконують покарання.
67. Основні міжнародні акти щодо рішень пенітенціарних проблем і прав
засуджених.
68. Розподіл та направлення засуджених до позбавлення волі в установи
виконання покарань.
69. Облік засуджених в установах виконання покарань.
70. Підстави і порядок одержання засудженими до позбавлення волі
посилок, передач, бандеролей, одержання і відправлення грошових переказів,
листування.
71. Правова природа, підстави і порядок надання засудженим побачень,
телефонних розмов з родичами.
72. Правові підстави і порядок витрачання грошей засудженими для
купівлі продуктів харчування і предметів першої потреби.
73. Правові підстави і порядок зміни умов тримання засуджених до
позбавлення волі.
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волі.

74. Застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, позбавлених волі.
75. Правове регулювання і організація праці засуджених до позбавлення

76. Правові підстави, значення і завдання виховної роботи з особами
позбавленими волі.
77. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання осіб, позбавлених
волі.
78. Участь громадськості у виправленні засуджених.
79. Правове регулювання, суть комунального та матеріально-побутового
забезпечення осіб, позбавлених волі.
80. Медично-санітарне забезпечення осіб, позбавлених волі та його
організація.
81. Організація і порядок звільнення засуджених з місць позбавлення волі.
82. Підстави і порядок звільнення у зв’язку з амністією.
83. Правові підстави і порядок звільнення засуджених до позбавлення волі
у зв’язку з помилуванням.
84. Правові підстави і порядок звільнення засуджених до позбавлення волі
у зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення через
хворобу.
85. Правові підстави і порядок звільнення у зв’язку з винесенням судом
ухвали про умовно-дострокове звільнення.
86. Порядок і умови виконання покарання у вигляді позбавлення волі за
рівнями безпеки.
87. Виховні колонії для неповнолітніх та їх особливості.
88. Правова природа, порядок і умови виконання покарання у вигляді
тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.
89. Порядок і умови виконання покарання у вигляді обмеження
військовослужбовців по службі.
90. Правове регулювання і порядок виконання покарання у вигляді
довічного позбавлення волі.
91. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарання у вигляді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу.
92. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарання у вигляді
арешту.
93. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарання у вигляді
громадських робіт.
94. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарання у вигляді
виправних робіт.
95. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарання у вигляді
штрафу.
96. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарань у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
97. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарань у вигляді
обмеження волі.
98. Правове регулювання, порядок і умови виконання покарань у вигляді
конфіскації майна.
99. Правове регулювання, порядок і умови виконання звільнення від
покарання з випробуванням.

44

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1. Бабаніна В. В. Механізм створення та реалізації кримінального
законодавства України: монографія. Київ, ФОП Маслаков, 2019. 512 с.
2. Бондаренко О. С., Кришевич О. В., Пахомов В. В. Предмет злочинів у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг: науково-практ. посіб. Суми: Сумський держ. ун-т, 2019. 313 с.
3. Задоя К. П. Узагальнення проблем застосування законодавства, що
встановлює відповідальність за корупційні злочини / ред. М. І. Хавронюк. Київ,
2019. URL: https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-186225317.
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. (офіційний текст). URL:
http://www.president.gov.ua/en/content/constitution.html.
5. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове
розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.
6. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу
ЕОМ: монографія / Ю. А. Бельський, П. А. Воробей, А. В. Савченко, О. Г. Колб.
Київ: Юрінком Інтер, 2019 р. 263 с.
7. Кримінальний кодекс України. Станом на 20.01.2020. Офіційний текст.
Постатейний зміст. Київ, ЦУЛ, 2020. 175 с.
8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /
за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД
«Дакор», 2019. 1384 с.
9. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального
кодексу України; за заг. ред. М. В. Лошицького. Київ, Професіонал, 2020. 1272 с.
10. Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту
співучасті у кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2019. 624 с.
11. Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В. Актуальні
проблеми кримінального права: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 256 с.
12. Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2009 рр.). URL:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.
13. Право Європейського Союзу: нормат. матеріали / за ред. І. В. Яковюка.
Харків: Право, 2019. 500 c.
14. Строган А. Ю.
Склад
злочину
як
підстава
кримінальної
відповідальності: навч. посіб. Київ: Атіка, 2007. 424 с.
15. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України:
упор. та автор передмови М. І. Хавронюк. Київ: Юрисконсульт, 2006. 550 с.
16. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг.
ред. Савченка А. В. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 1272 с.
17. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи.
Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук та ін. Київ:
ВАІТЕ, 2015. 688 с.
18. Тацій В. Я., Борисов В. І., Демидова Л. М. Актуальні питання
кримінального законодавства України та практики його застосування:
монографія. Харків: Право, 2017. 400 с.

45

Підручники:
1. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред..
М. І. Мельника, В. А. Клименка. 5-те вид. Київ: Атіка, 2009. 408 с.
2. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник /
Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін. Харків: Вид-во ХНУВС, 2011.
378 с.
3. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник /
Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін. Харків: Вид-во ХНУВС, 2011.
432 с.
4. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник /
Алієва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О., Заркуа Л. Д. та ін. 4-е вид.
Харків: Одиссей, 2009. 312 с.
5. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред.
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 5-те вид. Харків: Право, 2015. 528 с.
6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник /
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 5-те вид. Харків: Право, 2015. 680 с.
7. Кримінальний процес в питаннях і відповідях. / Л. Д. Удалова,
В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло, О. В. Римарчук. 4-те вид. Київ :
КНТ, 2016. 269 с.
8. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна,
М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2019. 298 с.
9. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна,
М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків: Право, 2017. 288 с.
10. Кримінальний процес : підруч. / Бойко О. П., Гаркуша А. Г.,
Захарко А. В., Литвинов В. В. та ін. У 2-х ч. Ч. 1. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т
внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 337 с.
11. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред.: О. В. Капліної,
О. Г. Шило; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. 584 с.
12. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк,
О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика.
Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними
матеріалами практики Європейського суду з прав людини: довідкове видання /
за ред. Ю. Г. Севрука, А. В. Столітнього. Київ: Національна академія
прокуратури України, 2018. 924 с.
14. Кримінально-виконавче право України : підручник / О. М. Джужа,
І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи.
Київ: Атіка, 2010. 752 с.
15. Кримінально-виконавче право України : підручник : Музика А. А.,
Конопельський В. Я., Письменський Є. О та ін.; за заг. ред. Є. Ю. Бараша. Київ :
Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. 2018. 364 с.
16. Кримінально-виконавче право України : підручник. 2-ге вид. Київ :
ВД Дакор, 2014. 376 с.

46

17. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива
частини : підручник; за заг. ред. О. М. Литвинова та А. Х. Степанюка. Київ: ВД
«Дакор», 2015. 632 с.
18. Кримінально-виконавче право України: підручник : за заг. ред.
В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 392 с.
19. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / уклад.
Конопельський В. Я.,
Резніченко Г. С.,
Грішин В. А.,
Марченко О. А.,
Кричевська Х. О. Одеса: ОДУВС, 2018. 343 с.
20. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник /
за заг. ред. проф. Шакуна В. І. Київ: Алерта, 2013. 320 с.
21. Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник – 7-ме
видання. Харків : Правова Єдність, 2017. 840 с.
22. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред.
В. О. Навроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
23. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. 2ге вид. Київ: Атіка, 2009. 512 с.
Навчальні посібники:
1. Вереша Р. В. Вина у кримінальному праві: навчально-методичний
вимір: навч. посіб. Київ: Атіка, 2006. 408 с.
2. Вереша Р. В. Кваліфікаційне оцінювання суддів: навч.-практ. посіб.
Київ: Алерта, 2017. 386 с.
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальне частина: навч.
посіб. 3-тє вид., перероб. та допов. Київ: Алерта, 2016. 352 с.
4. Вереша Р. В. Суб’єктивний елемент злочину: бібліографія. Київ:
Алерта, 2018. 110 с.
5. Воробей П. А. Захист потерпілого від злочину в кримінальновиконавчому праві: навч. посіб. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2010. 176 с.
6. Грищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних
осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: наук.-практ. посіб.
Київ: Юрінком Інтер, 2017. 296 с.
7. Данилевський А. О., Болдарь Г. Є. Кримінальна відповідальність за
вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та
відмежування від суміжних складів злочинів: наук.-практ. посібник. Луганськ:
РВВ ЛДУВС, 2011. 152 с.
8. Джужа О. М., Моісеєв Є. М. Проблеми потерпілого від злочину
(кримінологічний та психологічний аспекти): навч. посіб. Київ, 1994. 51 с.
9. Ковітіді О. Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами
Загальної частини КК України: навч. посіб. Сімферополь: ВД «Квадранал», 2005.
224 с.
10. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібн. 3-тє вид. Київ:
Атіка, 2007. 592 с.

47

11. Кримінальне право України. Загальна частина. Альбом схем: навч.
посіб / В. Я. Горбачевський, І. А. Вартилецька, О. В. Микитчик, В. С. Плугатир,
М. В. Плугатир. Київ: Алерта, 2015. 212 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. 3-є вид.
Київ: Правова єдність, Алерта, 2014. 352 с.
13. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем: навч.
посіб /В. Я. Горбачевський, І. А. Вартилецька, О. В. Микитчик, В. С. Плугатир,
М. В. Плугатир. Київ: Алерта, 2015. 576 с.
14. Кримінальне право України: Курс тестових завдань: навч. посіб. / О. М.
Джужа, В. В. Кузнецов, В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, М. В. Сийплокі. Київ:
КНТ; Самміт-Книга, 2012. 368 с.
15. Кримінальне провадження на підставі угод: навч.-наоч. посіб. /
Севрук Ю. Г., Столітній Л. В., Мала О. Р., Місюра Л. Ю. та ін. Київ: Національна
академія прокуратури України, 2018. 204 с.
16. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна,
М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2019. 298 с.
17. Маляренко В. Т., Музика А. А. Амністія та помилування в Україні:
навч. посіб. Київ: Атака, 2007. 700 с.
18. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч.
посібник. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 512 с.
19. Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В. Актуальні
проблеми кримінального права: навч. посіб. Київ: ЮрІнком Інтер, 2009. 256 с.
20. Савченко А. В.
Корупційні
злочини
(кримінально-правова
характеристика): навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 168 с.
21. Савченко А. В., Батюк О. В. Нормативно-правові підстави діяльності,
пов’язаної із запобіганням корупційним та іншим злочинам у сфері виконання
покарань. Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання
покарань: кримінологічна характеристика та запобігання: навч. посіб. Київ:
Видавничий дім «Кондор», 2019. 444 с. (С. 190–221).
22. Савченко А. В., Кузнецов В. В. Кримінальне право України: посіб. для
підготовки до державних екзаменів. Київ: ФОП О. С. Ліпкан, 2011. 184 с.
23. Старовойтова Ю. Г. Загальна частина кримінального права Англії та
США: навч. посіб. Київ: Атіка, 2012. 104 с.
24. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України:
навч. посіб. Харків: 1994. 76 с.
25. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб. пособ. /
под. ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. М.: Омега-Л, Институт международного
права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. 576 с.
26. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. пособ.
/ под ред. И. Д. Козочкина. М.: Издательский дом «Камерон», 2004. 528 с.
27. Хохлова І. В., Шем’яков О. П. Кримінальне право зарубіжних країн (в
питаннях та відповідях): навч. посіб. Київ: Центр навчальної літ-ри, 2006. 256 с.
28. Хряпінський П. В.
Заохочувальні
норми
у
кримінальному
законодавстві України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літ-ри, 2008. 192 с.

48

Допоміжна:
Монографії:
1. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики
його застовування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова.
Київ: Право, 2017. 400 с.
2. Бабіков О. П., Олійник О. О. Кримінально-правова характеристика
підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно – правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід.
монографія. Миргород, 2019. 225 с.
3. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові
та кримінологічні проблеми: монографія. Харків: «Право», 2009. 576 с.
4. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Харків: Основа, 1991. 360 с.
5. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності:
монографія. Київ: Атіка, 2004. 296 с.
6. Бельський Ю. А.,
Воробей П. А.,
Савченко А. В.,
Колб О. Г.
Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ:
монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2019 р. 263 с.
7. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди,
кримінально-правове значення: монографія. Київ: Дакор, 2009. 736 с.
8. Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 р.):
історико-правове дослідження: монографія. Київ: КНТ, 2008. 436 с.
9. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному
судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія.
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 686 с.
10. Бондаренко О. С., Кришевич О. В., Пахомов В. В. Предмет злочинів у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг: науково-практичний посібник. Суми: Сумський державний
ун-т, 2019. 313 с.
11. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів:
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.
12. Віскунов В. В. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку
або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: монографія.
Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 224 с.
13. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних
обєднань та участь у них: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 928 с.
14. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної
відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія.
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.
15. Воробей П. А. Кримінально-праве ставлення в вину: монографія. Київ:
Атіка, 2009. 176 с.

49

16. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в
вину: монографія Київ: Видавництво Національної академії внутрішніх справ
України, 1997. 184 с.
17. Гандзюк В. П. Формування матеріалів кримінального провадження
(кримінальної справи) судом першої інстанції. Наше право. 2015. № 3. С. 117–
124.
18. Глистин В. К. Проблеми уголовно-правовой охраны общественных
отношений (объект и квалификация преступлений). Л.: Изд.-во Ленингр. ун-та,
1979. 127 с.
19. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні:
феномен, детермінація, запобігання: монографія. Харків: Право, 2011. 244 с.
20. Грищук В. К., Пасєка О. Ф.Кримінальна відповідальність юридичних
осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: монографія. Київ: 2017.
314 с.
21. Гусев А. М. Толкование закона и аналогия в уголовном праве:
монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 179 с.
22. Данилевська Ю. О., Каменський Д. В. Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації:
практ. пос. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 288 с.
23. Дидич О. Ю. Співвідношення загальних умов і принципів
кримінального провадження в апеляційному судочинстві. Правова держава.
2016. № 24 . С. 159–163.
24. Діденко В. П. Історія кримінального права України: монографія. Київ,
ВБ «Аванпост-Прим», 2009. 164 с.
25. Дорогин Д. А. Исполнение закона как обстоятельство, исключающее
уголовную ответственность: монография. М.: Юрлитинформ, 2020. 240 с.
26. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти
статевої свободи та статевої недоторканності особи: наук.-практ. пос. Луганськ:
РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. 352 с.
27. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за
самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монограф.
Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 400 с.
28. Ємельянов М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство:
монографія. Харків: Видавництво «Право», 2014. 176 с.
29. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі
(порівняльно-правовий аналіз): монографія: Харківський нац. ун-т внутр. справ.
Харків: Одіссей, 2013. 376 с.
30. Замкова Я. В. Законність та обґрунтованість рішень судді у стадії
підготовчого провадження в кримінальному процесі України : дис. …
канд.юр.наук : 12.00.09. Одеса, 2020. 240 с.
31. Заславська М. Г. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя
та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину: монографія. Харків:
Видавництво «Право», 2013. 216 с.

50

32. Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України : у
5 кн. / ред.: А. В. Столітній, А. О. Смирнов. Харків : Право, 2019. Кн. 3 : Аналізи,
узагальнення, листи Верховного Суду України. 604 с.
33. Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення
покарання: монографія / за заг. ред. проф. В. І. Тютюгіна. Харків: Фінн, 2008.
336 с.
34. Зінченко О. І., Тютюгін В. І. Одиничні злочини: поняття, види,
кваліфікація: монографія. Харків: «Фінм», 2010. 256 с.
35. Злобин Г. А., Никифоров Б. С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит.,
1972. 264 с.
36. Калмиков Д. О., Данилевський А. О. Кримінальна та адміністративна
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: монографія: Луганськ:
РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. 616 с.
37. Камликов Д. О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей:
монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 560 с.
38. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків:
Право, 2013. 424 с.
39. Коржанский Н. Й. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.:
Акад. МВД СССР, 1980. 248 с.
40. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове
розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.
41. Корчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної
безпеки: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 528 с.
42. Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за забруднення або
псування земель в Україні: монографія. Харків: Право, 2019. 204 с .
43. Кришевич О. В., Кузьменко О. В., Чорна В. Г. Адаптація національного
законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: наукова
монографія. Київ: Видавничий центр «Кафедра», 2019. С. 410–429.
44. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации пре ступлений. М.:
Юридическая литература, 1972. 352 с.
45. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку в
українському вимірі: монографія. Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. 908 с.
46. Кузнецов В. В.,
Бабаніна В. В.,
Кузнецова Л. О.
Кримінальна
відповідальність за хуліганство: національний та зарубіжний досвід: монографія.
Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. 268 с.
47. Куц В. М., Кириченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за
незаконне використання електричної або теплової енергії: монографія. Київ:
Центр учбової літератури, 2010. 160 с.
48. Лопашенко Н. А Размышления об уголовном праве. Принципы
уголовного законодательства. Уголовный закон. Преступление, проступок и
состав преступления. Авторский курс: монография. М.: Юрлитинформ, 2020.
440 с.

51

49. Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за
злочини проти основ національної безпеки України: монографія. Харків: Право,
2015. 200 с.
50. Максимович Р. Л. Поняття службової особи у кримінальному праві
України: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх
справ, 2008. 304 с.
51. Мелешко Н. П., Тарло Е. Г. Уголовно-правовые системы России и
зарубежных стран (криминологические проблемы сравнительного правоведения,
теории, законодательная и правоприменительная практика). М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2003. 304 с.
52. Микитчик О. В. Філософія злочину: монографія. Київ: Київський наций ун-т внут. справ, 2006. 188 с.
53. Михайленко П. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П. Рецидивна
злочинність в Україні: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф.
П. П. Михайленка. Київ: ВБ «Аванпост-прим», 2009. 168 с.
54. Музика А. А., Горох О. П. Покарання за незаконний обіг наркотичних
засобів: монографія. Хмельницький, 2010. 255 с.
55. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
56. Нікіфорова Т. І. Обставини, які пом’якшують покарання, за
кримінальним правом України. Харків: Харків юридичний, 2009. 208 с.
57. Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним
правом України: наук.-практ. посіб. Київ: Вища школа, 2001. 95 с.
58. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические
аспекты. М.: Изд-во НОРМА, 2001. 208 с.
59. Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5
ст. 212 КК України: монографія. Харків: Право, 2019. 256 с.
60. Орлеан А. М. Кримінально-правове забезпечення в Україні охорони
людини
від
експлуатації:
монографія.
Кам’янець-Подільський:
П. П. Буйницький О. А., 2014. 456 с.
61. Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту
співучасті у кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2019.
624 с.
62. Осадчий В. І.
Кримінально-правовий
захист
правоохоронної
діяльності: монографія. Київ: Атіка, 2004. 336 с.
63. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. М. Государственное из-во юрид. лит-ры, 1961. 366 с.
64. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування:
коментар до кримінального законодавства та практики його застосування.
Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 216 с.
65. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины:
монография. Харків, Издательство «ФИНН», 2009. 344 с.

52

66. Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом
України: монографія. Харків: Право, 2009. 224 с.
67. Право Європейського Союзу: нормат. матеріали / за ред. І. В. Яковюка.
Харків: Право, 2019. 500 c.
68. Рарог А. И. Вина в советскому головном праве. Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1987. 186 с.
69. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 279 с.
70. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне
кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне
порівняльно-правове дослідження: монографія. Київ: КНТ, 2007. 596 с.
71. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину: монографія. Київ: Атіка,
2002. 144 с.
72. Савченко А. В., Кришевич О. В. Злочини у сфері службової діяльності,
пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до
розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України. За заг. ред.
В. І. Шакуна. Київ: Алерта, 2012. 160 с.
73. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Москаль Д. П, Сийплокі М. В.
Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення
статевої пристрасті неприродним способом: монографія. Ужгород: ТОВ «ІВА»,
2012. 272 с.
74. Савченко А. В., Репецький С. П. Суспільна моральність як об’єкт
злочинних посягань: монографія. Івано-Франківськ: Тіповід, 2012. 280 с.
75. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за
шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження. Київ:
Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 216 с.
76. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві:
монографія. За наук. ред. В. І. Борисова. Харків: Право, 2006. 208 с.
77. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного
кримінального права: монографія. Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. 800 с.
78. Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія. Львів:
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 240 с.
79. Старук Ю. О. Кримінальна відповідальність за використання майна,
здобутого від незаконного обігу наркотиків: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка, 2011. 320 с.
80. Тарарухин С. А.
Квалификация
преступлений
в
судебной
иследственной практике. Київ: «Юринком», 1995. 208 с.
81. Терентев В. И. Уголовная ответственность специального субъекта
преступления по уголовному праву Украины: монография. Одесская нац. юрид.
академия. Николаев, 2004. 189 с.
82. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за
Кримінальним процесуальним кодексом України : монографія. Одеса :
Юридична література, 2015. 168 с.

53

83. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М.:
Государственное издательство юридической литературы, 1957. 363 с.
84. Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1951. 387 с.
85. Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину:
монографія. Харків: Видавець Ф О – П Вапнярчук Н. М., 2007. 264 с.
86. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави:
теоретичні, історичні та правові проблеми. Київ: Атіка, 2005. 332 с.
87. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав
континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації:
монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.
88. Чернеток М. П. Виконання майнових покарань: монографія / Нац.
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2006. 175 с.
89. Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідками. Харків: СПД ФО
Вапнярчук Н. М., 2005. 216 с.
Статті:
1. Akimov Mykhailo, Politova Anna Definition of corrupt crimes and practice
of application of some articles of Criminal Code of Ukraine in corruption
counteraction. The institutionalization of public relations in the fight against
corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions
(universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of
Ukraine): collective monograph. Volume 2 Tallinn: Baltija Publishing, 2019. 448 p.
Pp. 168–187.
2.
Babanina V. Structure of mechanism of implementation of Criminal
legislation. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2
(111). С. 81–86.
3.
Mykhailo Akimov. Criminal offences against election rights: problems of
their aggravating and extra aggravating vestiges. Application of English language in
the teaching of criminal legal disciplines: Interuniversity Scientific and Practical
Internet
Conference
(Kyiv,
June
6,
2019).
URL:
http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272.
4.
Savchenko A. V., Drozd O. Y., Oliinyk O. S. Comparative and legal
analysis of criminal and legal protection of individual components of natural
environment: European and international experience. Journal of Advanced Research
in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 7 (29): 1897–1193. DOI:
10.14505/jarle.v8.5
(29).13.
Available
from:
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive.
5.
Акимов М. О.
Уголовно-правовая
квалификация
воинских
преступлений, совершенных в период военного положения. Борьба с

54

преступностью: теория и практика: матер. VII Междунар. научн.-практ. конф.,
(Могилев, 5 апр. 2019 г.) URL: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/468.
6.
Вознюк А. А. Банди, терористичні об’єднання, не передбачені
законом воєнізовані або збройні формування – спеціальні види злочинних
об’єднань чи самостійні форми співучасті? Кримінально-правові та
кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та
публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС
(18 квіт. 2019 р., м. Харків). Харків: ХНУВС, 2019. С. 51–54.
7.
Вознюк А. А. Банди, терористичні об’єднання, не передбачені
законом воєнізовані або збройні формування – спеціальні види злочинних
об’єднань чи самостійні форми співучасті? Кримінально-правові та
кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та
публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС
(18 квіт. 2019 р., м. Харків). Харків: ХНУВС, 2019. С. 51–54.
8.
Дудоров О. О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова
практика).
Юридичний
вісник
України.
2019.
URL:
https://barristers.org.ua/news/zlovzhyvannya-vplyvom-problemy-kvalifikatsiyisudova-praktyka/
9. Задоя К. П. Узагальнення проблем застосування законодавства, що
встановлює відповідальність за корупційні злочини / ред. М. І. Хавронюк. Київ,
2019. URL: https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-186225317.
10. Кришевич О. В. Понятійний аспект суб’єкту злочину при підкупі
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми. Юридична наука. 2018. № 7 (85). С. 50–57.
11. Лейба О. А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та
засоби їх подолання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 244 с.
12. Маілунц Б. Е. Суб’єкти кримінального переслідування у досудовому
провадженні та у провадженні в суді першої інстанції : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2019. 20 с.
13. Малахова О. В. Межі активності суду у доказуванні під час судового
розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту. Інформаційне та науковометодологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження :
матеріали круглого столу (Запоріжжя, 21 квіт. 2016 року). Запоріжжя : КПУ,
2016. С. 104–106.
14. Мерцалов М. Ю. Колізійні питання апеляційного перегляду справ про
оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до
ЄРДР. Молодий вчений. 2017. Т. 45. №. 5. С. 254–257.
15. Царьова І. В. Термінологічний характер словосполучень у мові
Кримінального кодексу України. Термінологічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 206–212.

55

Електронні джерела та адреси з мережі Internet:
1. Європейські в’язничні правила: Рекомендація № R(87) Комітету
Міністрів
Ради
Європи
від
12
лютого
1997 року.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032.
2. Кримінальне право. Загальна частина: мультимед. навч. посіб. /
А. В. Савченко, О. В. Процюк, І. А. Вартилецька, О. В. Микитчик, О. В. Кришевич,
В. В. Кузнецов, В. В. Бабаніна, О. О. Семенюк, О. В. Смаглюк, Т. М. Приходько,
О. М. Шармар, Л. Є. Вільхова // Програмний продукт Свідоцтво про реєстр автор.
права на твір № 45706, ДІСВ; автор. права належать НАВС від 20.09.2012. URL:
http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/index.html
3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року
№ 1129-IV:
редакція
від
03.07.2020.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text
4. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями: резолюція
ООН
663
СІ
(XXIV)
від
31
липня
1957 року.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text.
5. Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони
здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та
зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх
використання: постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 1993 р № 545.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-93-%D0%BF
6. Постанови
Пленуму
Верховного
Суду.
URL:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/postanovap/.
7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР: редакція
від 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80.
8. Про виконавче провадження: Закон України 2 червня 2016 року
№ 1404-VIII : редакція від 10.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140419#Text.
9. Про застосування амністії в Україні: Закон України від
1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96%D0%B2%D1%80
10. Про затвердження Переліку найменувань органів, установ виконання
покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери
управління Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ № 406/5
від 15 лютого 2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0406323-17#Text
11. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань,
уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під
час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк: наказ Міністерства юстиції України,

56

Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства внутрішніх справ України від 03 квітня 2018 року
№ 974/5/467/609/280. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18#Text.
12. Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення
соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі: наказ Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 рік
№ 272/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19#Text.
13. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ
виконання покарань: наказ Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року
№ 2823/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0406323-17#Text.
14. Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів
проти
людства:
конвенція
ООН
від
26 листопада 1968 р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_168
15. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року
№ 1403-VIII :
редакція
від
03.07.2020.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text.
16. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 11 липня 2003 року
№ 1129-IV 30 червня 1993 року № 3352-XII: редакція від 11.09.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text.
17. Про порядок здійснення помилування: положення затверджене
Указом Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015
18. Про практику застосування примусових заходів медичного характеру
та примусового лікування: постанова Пленуму Верховного Суду України від
3 червня 2005 р. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05
19. Про практику застосування судами законодавства у справах про
злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від
16 квітня 2004 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04
20. Про практику застосування судами кримінального законодавства про
повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: постанова
Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10
21. Про практику застосування судами України законодавства про
звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму
Верховного
Суду
України
від
23 грудня 2005 р.
№ 12.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05
22. Про практику застосування судами України законодавства про
погашення і зняття судимості: постанова Пленуму Верховного Суду України від
26 жовтня 2003 р. № 16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016700-03

57

23. Про практику призначення судами кримінального покарання:
постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03/ed20031024
24. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини,
вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного
Суду
України
від
23 грудня
2005 р.
№ 13.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05
25. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових
заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного Суду України від
15 травня 2006 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
26. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року
№ 160-VIII від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text.
27. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон
України
від
17
квітня
1991 р.
№ 962-ХІІ.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
28. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від
17 березня 2011 року № 3160-VI: редакція від 20.01.2018. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text.
29. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я
особи. постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03
30. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5
від 30 травня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08
31. Про судову практику у справах про необхідну оборону: постанова
Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02
32. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму
Верховного
Суду
України
№5
від
26 квітня 2002 р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02
33. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким: постанова Пленуму Верховного
Суду
України
від
26 квітня 2002 р.
№ 2.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02
34. Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України :
Закон України від 2 березня 2000 року № 1526-III: редакція від 11.06.2009. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1526-14#Text.

58

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://www.president.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу Президента України.
http://www.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ
України.
http://www.court.gov.ua/vscourt– офіційний веб-портал судової влади України.
http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора.
http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний державний реєстр судових рішень.
http://www.nbuv.gov.ua
–
Національної
бібліотеки
України
ім. В.І. Вернадського.
http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.
http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту Поглиблених
Правничих Студій. Велика Британія.
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib – Наукова бібліотека Національного
університету «Києво-Могилянська академія».
http://lawcentre.org.ua – Центр розвитку українського права.

