MIHIC TEPCT BO ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАIНИ

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ВНУТРIШНIХ СПРАВ
Кафедра кримiнального права
Кафедра кримiнального процесу
Кафедра кримiнологii' та кримiнально-виконавчого права

~ ТВЕР ЖУЮ
ректорНАВС

олiцiУ
слав ГУСАР€В
~!Ы--~-'mJе'-

.2020

ЦИПЛIНИ

РОБ O ЧА ПРОГРАМА НАВЧ

КРИМIНАЛЬНА ПРАВОВА ЮРИСДИКЦIЙНА
ДIЯЛЬНIСТЬ
minоr/вибiркова

для пiдготовки здобувачiв 11 (маriстерського) рiвня вищоi освiти
галузь знань (08) «Право»
за спецiальнiстю (081) «Право»
правознавства та
освiтньо-професiйна програма «Керiвники та професiонали у галузi
правоохоронноi дiяльностi» ВК 02
за денною та заочною формами навчання
мова навчання - украiнська
форма пiдсумковоrо контролю

Киi'в

- 2020

рiк

-

екзамен

L,

РОЗРОБНИКИ:
професор кафедри кримiнологi'i та
IВАЩЕНКО дат юридичних наук,
кримiнально-виконавчого права, канди

Вiта

доцент;

кримiнального процесу
Ольга ХАХУЦЯК- професор кафедри
, кандидат юридичних
справ
Нацiонально'i академi'i внуrрiшнiх
наук, доцент;

кримiнального процесу
Юлiя СУХОМЛИН - доцент кафедри
, кандидат юридичних
Нацiонально'i академi'i внуrрiшнiх справ
наук;

кафедри кримiнального
Людмила МОСТЕПАНЮК - доцент
справ, кандидат
iшнiх
внуrр
права Нацiональноi' академi'i
юридичних наук, доцент.

конавчого права
кафедри кримiнологi'i та кримiнал но-ви
Робочу програму схвалено на засiданнi

Протокdл вiд 18.06.2020 року № 19

кримiнально-виконавчого
права

Юрiй ЛЕВЧЕIШО

_ _ _ _ _ 2020
fll?И кримiнального права НАВС
Робочу програ~схв~на засiданнi кафе

_
/р
Протокол вiд ~ ~ • 2020 року № _
Завiдувач кафедри кримiнального права

Олена МАТЮШЕIШО

--"--_2020
~ -есПротокол вiд
кафедри кримiнального процесу НАВС
Робочу програма схвалено на засiданнi

а,'
1

2020 року № ~

Завiдувач кафедри кримiнального процесу

/~ . 1#'". 2020
Схвалено науково~методичною радою НАВС

Протокол вiд 26.06.2020 року, № 9

Голова науково-методично'i ради____

~ Марк МАКАРОВ

z
q

Станiслав ГУСАР€В

льно'i дисциплiни
Результати перегляду робочо'i програми навча

змiн; зi змiнами (Додаток __).
Робоча програма переглянута на 20_/ 20_ н.р . без
протокол засiдання кафедри
Вlд _ _ _

202

В\Д_~_202

№

Юрiй ЛЕВЧЕ:НКО
протокол засiдання кафедри

_ _ 202

№

№

ГоловаНМР

Завiдувач кафедри

вiд

протокол науково-методично'i ради

Станiслав ГУСАР€В

-1'-r

3
Завiдувач кафедри
Олена МАТЮШЕНКО
протокол засiдання кафедри
вiд

_ _.202_№

Завiдувач кафедри
Марк МАКАРОВ

Робоча проrрама переглянуrа на

20_/20_ н.р.

без змiн; зi змiнами (додаток

__).

(потрiбне пiдкреслити)
протокол засiдання кафедри

протокол науково-методичноi' ради

вiд _..,:.___

вiд

202_ №

Завiдувач кафедри

_ _ _ 202

№

ГоловаНМР
Станiслав ГУСАР€В

ЮрiйЛЕВЧЕНКО
протокол засiдання ~афедри
вiд

___202_№

Завiдувач кафедри
Олена МАТЮШЕНКО

протокол засiдання кафедри
вiд

___.202_№

Завiдувач кафедри

Марк МАКАРОВ

Робоча ирограма переглянута на

20_/20_ н.р. без змiн; зi змiнами (Додаток __).
(потрiбне пiдкреслити)

протокол засiдання кафедри

протокол науково-методичноi' ради

вiд ---'--- 202 №

вiд

Завiдувач кафедри

ГоловаНМР

Юрiй ЛЕВЧЕНКО

_ _ _ 202_№

Станiслав ГУСАР€В

протокол засiдання кафедри
вiд

___202_№

Завiдувач кафедри

Олена МАТЮШЕНКО

протокол засiдання кафедри
вiд

___202_№

Завiдувач кафедри
Марк МАКАРОВ

© Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, 2021 рiк

Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання юрисдикційної
діяльності компетентних органів Національної поліції України, визначення суб’єктів
кримінальної правової юрисдикційної діяльності, їх повноважень, а також з’ясування
особливостей кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері кримінальної
правової юрисдикційної діяльності.
1.Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальна правова юрисдикційна
діяльність» є вивчення актуальних питань юрисдикційної діяльності, визначення поняття,
видів та повноважень суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності, а також
з’ясування особливостей кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері
кримінальної правової юрисдикційної діяльності, виявлення спірних питань щодо
кваліфікації правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності, вміння
тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов Пленуму
Верховного Суду, навичок самостійного аналізу, тлумачення відповідних кримінальних
процесуальних норм та їх правильного застосування у правозастосовній практиці.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальна правова юрисдикційна
діяльність» є: засвоєння слухачами законодавчого визначення основних понять кримінальної
правової юрисдикційної діяльності, удосконалення знань найважливіших інститутів та
положень Особливої частини Кримінального кодексу України; відпрацювання навичок
самостійного комплексного аналізу окремих складів правопорушень у сфері кримінальної
правової юрисдикційної діяльності, а також вміння визначення конкретних елементів
відповідних складів правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності
в процесі їх кваліфікації, відпрацювання навичок та умінь правильного застосування
отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних
задач та подальшої кваліфікації суспільно небезпечних діянь, формування у слухачів науково
обґрунтованих знань про тенденції розвитку кримінального законодавства України, навчання
слухачів правильному орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві, набуття
вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації правопорушень у сфері
кримінальної правової юрисдикційної діяльності, активізація аналітичної діяльності
слухачів, поглиблення навичок самостійного аналізу норм кримінального процесуального
права, удосконалення методики застосування теоретичних знань, чинного законодавства і
положень кримінального процесуального закону при вирішенні практичних ситуацій щодо
здійснення кримінального провадження.
Пререквізити:
філософія праворозуміння та логіка юридичної аргументації, сучасні методології
науково-правових досліджень, педагогіка та психологія освітньої діяльності, право
Європейського Союзу, юридична компаративістика, реалізація кримінального законодавства
України, реалізація законодавства у сфері економіки, право інтелектуальної власності,
реалізація кримінального законодавства України
Постреквізити
професійна етика та комунікативна компетентність правника, криміналістичне
забезпечення досудового розслідування, особливості фінансової розвідки, сучасні аспекти
договірного права, конкурентне право, сучасні аспекти застосування норм адміністративного
права, корпоративне право та основи корпоративної розвідки
Компетентності відповідно до ІІ (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності
081 «Право»
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Інтегральна
компетентність
Загальні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
інноваційного характеру у сфері права.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній
сфері як усно, так і письмово.
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Спеціальні
(фахові, ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права
предметні) компетентності для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у
ситуаціях правової невизначеності.
ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової
системи Європейського Союзу на правову систему України.
ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини на розвиток
правової системи та правозастосування в Україні.
ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та
міжнародних правових систем з правовою системою України.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та
принципи у правотворчості та в процесі застосовування
інститутів публічного і приватного права, а також
кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних
засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей
практики їх застосування.
ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність
представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.
ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти
правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та
відповідальності правника.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
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ФК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативноправових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні
суспільні відносини.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою
програмою:
ДФК16. Поглиблені знання про складові елементи системи
права у межах обраної індивідуальної освітньої траєкторії.
ДФК17. Здатність виробляти правові позиції для розв’язання
правових проблем і практичних ситуацій
ДФК18. Здатність брати участь у різноманітних практичних
правових заходах, у тому числі міжнародного рівня, у
фахових дискусіях із проблем окремих галузей права,
законотворчості, правозастосування.
Здобувачі вищої освіти ІІ (магістерського) рівня зі спеціальності 081 «Право»
повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання.
ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами.
ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел,
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та
інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи
першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що
постають з цього дослідження, аргументувати висновки.
ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради
Європи) усно і письмово.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати
докази та наводити переконливі аргументи.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати
та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної
діяльності.
ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих
послуг.
ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з
правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.
ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових
систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради
Європи та Європейського Союзу.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
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процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у
різних сферах професійної діяльності.
Додаткові програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою:
ДПРН 18. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових звітів
різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій).
ДПРН 19. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до
конкретних ситуацій професійної діяльності.
ДПРН 20. Проводити підготовку доказової бази з урахуванням існуючих засобів
доказування, аргументувати обрану правову позиції, вмотивувати рішення уповноваженого
суб’єкта.
ДПРН 21. Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних правових ситуаціях
у судах, органах прокуратури, нотаріальних органах, поліції, органах державної влади,
місцевого самоврядування, дипломатичних представництвах, перед фізичними, юридичними
особами незалежно від організаційно-правової форми та підпорядкування.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
поняття, види та повноваження суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної
діяльності;
елементи та ознаки окремих складів правопорушень у сфері кримінальної
правової юрисдикційної діяльності;
теоретичні основи та правила кваліфікації правопорушень у сфері кримінальної
правової юрисдикційної діяльності;
ознаки відмежування суміжних складів правопорушень у сфері кримінальної
правової юрисдикційної діяльності;
основні положення слідчої та судової практики щодо особливостей кваліфікації
окремих видів правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності
поняття юрисдикції;
суть і значення юрисдикційної діяльності;
загальну характеристику галузей, що визначають юрисдикційну діяльність;
загальну характеристику досудового та судового провадження;
значення та види підслідності кримінальних проваджень;
значення та види підсудності;
юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні;
сучасну кримінально-виконавча політика України;
юрисдикцію органів та установ виконання покарань;
особливості виконання попереднього ув’язнення під варту;
особливості звільнення від відбування покарання, здійснення нагляду та
контролю за звільненими.
вміти:
−
визначати поняття, види та повноваження суб’єктів кримінальної правової
юрисдикційної діяльності;
−
правильно застосовувати кримінально-правові норми в процесі кваліфікації
правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності;
−
розмежовувати суміжні склади правопорушень у сфері кримінальної правової
юрисдикційної діяльності
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−
самостійно аналізувати норми кримінального процесуального права при
визначенні юрисдикції органу;
−
правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального процесуального
законодавства, що встановлюють порядок визначення підслідності, підсудності;
−
аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим фактичним
обставинам;
−
формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою
позицію, оформлювати її у відповідних процесуальних документах;
−застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних питань, які
виникають в юрисдикційній діяльності.

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
(д/б)
(д/б та ксф)
Рік підготовки
1

1
Семестр

2
Загальна кількість годин –
135 (для денної та заочної
форм навчання)

2

Лекції
6 год.

6 год.
Семінарські

28 год.

8 год.
Практичні

30 год.

8 год.
Самостійна робота

71 год.

113 год.
Вид контролю

екзамен

екзамен
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Кількість годин
Назви розділів і тем

2

денна форма
у тому числі
Л
сем.
П
3
4
5

7

2

всього
1
Тема 1. Кримінально-правовий
захист
юрисдикційної
діяльності

с. р.
6

7

заочна форма
у тому числі
л
сем.
п
8
9
10

5

10

2

всього

Тема 2. Кримінально-правовий
захист
юрисдикційної
діяльності на різних стадіях
попередньої
протиправної
діяльності

9

2

2

5

10

Тема 3. Кримінально-правовий
захист
юрисдикційної
діяльності та співучасть у
кримінальному
правопорушенні

9

2

2

5

10

9

2

2

5

10

9

2

2

5

10

9

2

2

5

10

9

2

2

5

8

4

4

5

10

Тема 4. Кримінально-правовий
захист
юрисдикційної
діяльності
при
реалізації
інституту
обставин,
що
виключають
протиправність
діяння
Тема 5. Кримінальна
відповідальність суб’єктів
юрисдикційної діяльності
Тема 6. Кримінально-правова
охорона
суб’єктів
юрисдикційної діяльності

с. р.
11

8

2

8

2

2

8

2

2

8

8

8

Тема 7. Поняття та значення
юрисдикції

Тема 8. Система органів
досудового розслідування

15

2

Тема 9. Юрисдикційні засоби
врегулювання та вирішення
правових спорів в Україні

9

2

2

5

8

Тема 10. Юрисдикція суду в
кримінальному провадженні

11

2

4

5

10

Тема 11. Сучасна кримінальновиконавча політика України

9

2

2

5

8

8

2

8

8

2

8
8

7
Тема 12. Юрисдикція органів та
установ виконання покарань
Тема
13.
Особливості
виконання
попереднього
ув’язнення під варту
Тема
14.
Особливості
звільнення
від
відбування
покарання,здійснення нагляду
та контролю за звільненими

11

2

2

2

5

12

9

2

2

5

8

10

2

2

6

11

30

71

135

2

2

8

8

2

9

8

113

Залік
Усього годин

135

6

28

6

8

8
4. Плани семінарських та практичних занять
4.1. Плани семінарських занять
Тема 2. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності на різних
стадіях попередньої протиправної діяльності
Питання до семінарського заняття
1. Спеціальні питання кваліфікації незакінченої кримінальної протиправної
діяльності.
2. Дискусійні питання кваліфікації окремих видів готування до кримінального
правопорушення.
3. Особливості кваліфікації окремих видів замаху на кримінальне правопорушення.
4. Юридичне значення добровільної відмови від вчинення кримінального
правопорушення. Умови правомірності добровільної відмови.
5. Готування та замах при вчиненні кримінальних правопорушень у сфері службової
діяльності.
Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
1. Які основні відмінності закінченого кримінального правопорушення від
попередньої кримінально протиправної діяльності?
2. Визначте правила кваліфікації закінченого кримінального правопорушення.
3. Як відмежовувати попередню кримінально протиправну діяльність від виявлення
умислу?
4. Як кваліфікується готування до кримінального правопорушення при
альтернативному та неконкретизованому умислі?
5. Як кваліфікується невдала співучасть?
6. Як кваліфікується досягнення змови на вчинення кримінального правопорушення в
організованій групі?
7. Як кваліфікується закінчене кримінальне правопорушення, що являє собою
готування до іншого кримінального правопорушення?
8. Як кваліфікується невдала спроба вчинити кримінальне правопорушення з
матеріальним складом, якщо фактично заподіяна шкода є ознакою складу іншого закінченого
кримінального правопорушення?
9. Як кваліфікується замах на кримінальне правопорушення при альтернативному та
неконкретизованому умислі?
10.
Як кваліфікується кримінальне правопорушення, об’єктивна сторона якого
включає два чи більше діяння?
Практичне заняття
У процесі заняття розв'язати задачі із посібника: Кримінальне право України: Збірник
завдань.
Тема 3. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності та співучасть у
кримінальному правопорушенні
Питання до семінарського заняття
1. Актуальні проблеми співучасті у кримінальному правопорушенні.
2. Теоретичне бачення видів співучасників та їх визначення у Кримінальному кодексі
України. Загальні питання кваліфікації діянь окремих співучасників.
3. Актуальні питання причетності до кримінального правопорушення.
Відповідальність за причетність до кримінального правопорушення.
4. Форми співучасті. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою
осіб за попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією.
5. Спеціальні питання відповідальності співучасників.
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6. Теоретичне та практичне бачення добровільної відмови співучасників. Добровільна
відмова виконавця.
Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
1. Як відмежовувати попередню кримінально протиправну діяльність від виявлення
умислу?
2. Які є правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб?
3. Як кваліфікуються дії особи, яка створила злочинну організацію з метою вчинення
тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також здійснювала керівництво
такою організацією?
4. Які є правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого за
попередньою змовою групою осіб?
5. Як кваліфікуються дії підбурювача, якщо він виконує ще й функцію пособника
кримінального правопорушення?
6. Яка відмінність організованої групи від злочинної організації?
7. Як кваліфікуються дії учасників організованої групи чи злочинної організації?
8. Визначте правила кваліфікації дій співучасників при ексцесі виконавця.
9. Як кваліфікується посереднє виконавство?
10.
Як кваліфікується дії співучасників при провокації кримінального
правопорушення?
Практичне заняття
У процесі заняття розв'язати задачі із посібника: Кримінальне право України: Збірник
завдань.
Тема 4. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності при реалізації
інституту обставин, що виключають протиправність діяння
Питання до семінарського заняття
1. Актуальні проблеми обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння,
їх поняття та види. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, які
передбачені Кримінальним кодексом України, іншими законодавчими актами та
кримінально-правовою доктриною.
2. Практичні та теоретичні підстави застосування необхідної оборони, її поняття та
умови правомірності.
3. Практичні та теоретичні підстави затримання особи, що вчинила кримінальне
правопорушення, її підстави й ознаки.
4. Практичні та теоретичні підстави застосування крайньої необхідності, її підстави й
ознаки. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони й затримання особи, що
вчинила кримінальне правопорушення.
5. Практичні та теоретичні підстави фізичного або психічного примусу. Поняття та
зміст цих обставин.
6. Практичні та теоретичні підстави виконання наказу або розпорядження. Поняття,
зміст та правове значення цих обставин.
7. Практичні та теоретичні підстави діяння, пов’язаного з ризиком.
8. Практичні та теоретичні підстави виконання спеціального завдання з попередження
чи розкриття кримінально протиправної діяльності.
Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
1. Які умови правомірності необхідної оборони?
2. Що означає перевищення меж необхідної оборони?
3. В якому випадку закон дозволяє застосовувати зброю, інші засоби та предмети
незалежно від наслідків?
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4. Чи є випадки, коли уявна оборона виключає кримінальну відповідальність?
5. Чим відрізняється необхідна оборона від крайньої необхідності?
6. За якої умови фізичний примус виключає відповідальність?
7. В якому випадку ризик визнається виправданим?
8. В якому випадку буде перевищення меж заподіяння шкоди, при виконанні
спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності
організованої групи чи злочинної організації?
Практичне заняття
У процесі заняття розв'язати задачі із посібника: Кримінальне право України: Збірник
завдань.
Тема 5. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності
Питання до семінарського заняття
1. Поняття суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
2. Види суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
3. Повноваження суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
4. Поняття службової особи. Поняття та види службових осіб, які займають
відповідальне становище (ст. 368, 368-5, 369, 382 КК).
5. Поняття та види службових осіб, які займають особливо відповідальне становище
(ст. 368, 368-5, 369, 382 КК).
6. Поняття осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (ст. 368-5 КК).
7. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти
журналістів.
Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
1. Неправомірна вигода як предмет кримінального правопорушення: проблемні
питання тлумачення.
2. Нематеріальні активи: проблемні питання визначення.
3. Службова особа публічного права як суб’єкт кримінального правопорушення у
сфері службової діяльності.
4. Службова особа приватного права як суб’єкт кримінального правопорушення у
сфері професійної діяльності.
Практичне заняття
У процесі заняття розв'язати задачі із посібника: Кримінальне право України.
Особлива частина: Збірник завдань.
Питання до семінарського заняття
1. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності у сфері
службової діяльності. Види суб‘єктів юрисдикційної діяльності у сфері службової діяльності.
2. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності при здійсненні
правосуддя.
3. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності:
поняття, загальна характеристика.
4. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг: поняття та загальна характеристика.
5. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти правосуддя: поняття,
загальна характеристика та види.
Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття:
1. Актуальні проблеми зловживання владою або службовим становищем.
2. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
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органу.
3. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з
організації або проведення азартних ігор, лотерей.
4. Службове підроблення.
5. Декларування недостовірної інформації.
6. Службова недбалість.
7. Актуальні проблеми прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою.
8. Незаконне збагачення. Активи як предмет незаконного збагачення.
9. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
10. Провокація підкупу.
Тема 7. Поняття та значення юрисдикції
План вивчення теми за видами занять.
Семінарське заняття – 2 години.
Питання до заняття:
1. Галузеве визначення поняття «юрисдикція».
2. Правова природа поняття «юрисдикція».
3. Види юрисдикції.
Тема 8. Система органів досудового розслідування
План вивчення теми за видами занять.
Семінарські заняття – 4 год.
Питання до заняття :
1.
Завдання кримінального провадження.
2.
Система органів досудового розслідування.
3.
Повноваження суб’єктів розслідування.
4.
Підслідність кримінальних проваджень.
Тема 9. Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в
Україні
План вивчення теми за видами занять.
Семінарські заняття – 2 год.
Питання до заняття :
1.
Основні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод.
2.
Форми юрисдикційного захисту прав громадян.
3.
Суб’єкти юрисдикційного захисту прав.
4.
Вирішення правових спорів в Україні.
Тема 10. Юрисдикція суду в кримінальному провадженні
План вивчення теми за видами занять.
Семінарські заняття – 2 год.
Питання до заняття :
1.Повноваженнясудів загальної юрисдикції
2. Повноваження Конституційного Суду
3.Поняття, значення та види підсудності кримінальних проваджень
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4. Зміцнення співробітництва між Україною та Міжнародним кримінальним судом
Тема 11. Сучасна кримінально-виконавча політика України
Питання до семінарського заняття
1. Кримінально-виконавча політика України як складова частина політики держави.
2. Місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави у сфері боротьби зі
злочинністю, її співвідношення з кримінальною політикою.
3. Цілі і завдання кримінально-виконавчої політики України.
4. Вплив кримінально-виконавчої політики на кримінально-виконавче законодавство.
5. Суб’єкти формування кримінально-виконавчої політики.
Тема 12. Юрисдикція органів та установ виконання покарань
Питання до семінарського заняття
1. Соціальне призначення та завдання установ і органів, які виконують покарання.
2. Роль і місце установ і органів, які виконують покарання, в системі
правоохоронних органів.
3. Види установ і органів, які виконують покарання, їх класифікація.
4. Центральні та регіональні органи виконання покарань: правове положення та
завдання.
5. Кримінально-виконавчі установи, їх відмінність від місць тримання під вартою.
6. Виправна колонія як основний вид кримінально-виконавчих установ.
7. Органи держави, які виконують покарання без позбавлення волі, їх загальна
характеристика.
Тема 13. Особливості виконання попереднього ув’язнення під варту
Питання до семінарського заняття
1. Соціально-правове призначення попереднього ув’язнення під варту, його цілі і
завдання. Підстави і принципи тримання під вартою.
2. Загальна характеристика законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють
тримання під вартою.
3. Місця тримання під вартою, їх завдання, структура і правові основи діяльності.
4. Підстави і порядок прийому до слідчого ізолятору осіб, взятих під варту.
5. Правовий статус осіб, які тримаються під вартою. Відміна його від правового
статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк.
Тема 14. Особливості звільнення від відбування покарання, здійснення нагляду
та контролю за звільненими
Питання до семінарського заняття
1. Правові підстави і види звільнення засуджених від відбування покарання.
2. Порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний
строк.
3. Особливості та порядок звільнення засуджених на підставі закону України про
амністію.
4. Особливості та порядок звільнення засуджених на підставі акта Президента
України про помилування.
5. Умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання.
6. Порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний
строк за тяжкою хворобою та іншими підставами.
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4.2. Завдання для розгляду на практичних заняттях
Загальні методичні поради:
Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити
практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту
обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела.
Перевіряється науково-практичним працівником під час проведення практичних
занять.
Тема 2. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності на різних
стадіях попередньої протиправної діяльності
Вирішення задач:
1. А. займався підприємницькою діяльністю, що пов’язана із реалізацією сезонних
фруктів на міському ринку. Для забезпечення поблажливого відношення зі сторони
контролюючих органів А. щомісяця платив дільничному офіцеру поліції Б. визначену суму
коштів і у випадку, коли у нього виникали б конфлікти з органами влади, він мав
телефонувати Б., який такі конфлікти мав вирішувати. За півроку у А. не виникло жодного
зазначеного конфлікту, а стосунки А. і Б. були викриті співробітниками правоохоронних
органів.
Кваліфікуйте дії А.
2. А., будучи вагітною, на особистому прийомі у головного лікаря Пологового
будинку Б. висловила прохання про те, щоб той особисто приймав у неї пологи, на що
останній погодився. При цьому, домовленості про додаткову оплату послуг Б. мова не йшла,
але Б. мав переконання, що А. оплатить його послуги вже після пологів, оскільки про таку
практику «всі знають». Як виявилося пізніше, А. не знала про необхідність оплатити послуги
Б. у розмірі мінімум 600 доларів США і після пологів у знак подяки передала лікарю пляшку
спиртного та цукерки на загальну вартість 600 грн.
Кваліфікуйте дії А.
3. Б. пообіцяв А. створювати умови та сприяти зі свого боку та з боку голови
тендерного комітету В. обранню переможця на користь А. або інших юридичних осіб,
інтереси яких буде представляти А., під час проведення інших відкритих торгів із закупівлі
медичного обладнання, які будуть проводитись.
Кваліфікуйте дії Б.
4. Р., працюючи начальником райсількомунгоспу, фіктивно оформила Г. на роботу
сторожем та одержала через його дружину 25430 грн. нарахованої йому заробітної плати, які
використала на виробничі потреби, закупивши різне обладнання та інвентар.
Кваліфікуйте дії Р.
5. С. визнано винним у тому, що, працюючи завідувачем хірургічного відділення
центральної районної лікарні, він протягом року неодноразово одержував неправомірну
вимогу і від громадян, які перебували на лікуванні, і від їх родичів за проведення ним
операцій і забезпечення персоналом лікарні відповідного догляду за хворими.
Кваліфікуйте дії С.
Тема 3. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності та співучасть у
кримінальному правопорушенні
Вирішення задач:
1. А. забезпечив виграш у відкритих торгах на закупівлю медичного обладнання –
рентген апарату (пересувного) ФОП Г. та подальше незаконне обертанням (отримання)
різниці між фактичною (ринковою вартістю) у 261 575 грн. та ціновою пропозицією
переможця у розмірі 343 тис. грн., на користь Б. та В., чим завдав істотної шкоди у розмірі 81
425 грн. охоронюваним законом державним інтересам в особі територіальної громади м.
Запоріжжя.
Кваліфікуйте дії А.
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2. Військовий комісар району П. запропонував Х., який підлягав призову на строкову
військову службу, за оформлення відстрочки на черговий військовий призов сплатити йому
300 доларів США. Указану суму Х. 23 серпня передав П. в його службовому кабінеті. 30
серпня за аналогічні дії П. запросив від К. 350 доларів США. Однак, отримати гроші від К. та
надати відстрочку Х. П. не зміг, оскільки 15 вересня його було звільнено з посади
військового комісара у зв’язку із вчиненням ним хуліганських дій та початком щодо нього
кримінального провадження.
Кваліфікуйте дії П.
3. Генеральний директор підприємства хлібопродуктів Н., домовившись із головним
бухгалтером підприємства Д., всупереч установленому законом порядку надав дозвіл на
реалізацію 2 тис. тонн продовольчого зерна 1-го класу та 0.5 тис. тонн жита групи «А»
вартістю 2 млн. грн. Реалізоване продовольче зерно знаходилося у державному резерві.
Кваліфікуйте дії Н. та Д.
4. Головний бухгалтер сільської ради А. без рішення сесії сільської ради та без
розпорядження сільського голови нараховував та виплачував собі, як головному бухгалтеру,
протягом декількох місяців надбавки до заробітної плати за інтенсивність на загальну суму
35226 гривень.
Кваліфікуйте дії А.
5. Дільничний лікар І. видав своїй дочці фіктивну довідку про наявність у неї
хронічного захворювання, що дало їй можливість одержати в інституті звільнення від занять
фізичною культурою.
Кваліфікуйте дії І.
Тема 4. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності при реалізації
інституту обставин, що виключають протиправність діяння
Вирішення задач:
1. Керівник територіального органу поліції Н. наказав своєму підлеглому працівнику
поліції Я. приховати факт вчинення кримінального правопорушення від державної
реєстрації. Я. усвідомлював, що наказ явно протиправний, але виконав його.
Дайте юридичну оцінку ситуації. У яких випадках настає кримінальна
відповідальність за виконання злочинного наказу або розпорядження?
2. Голова районного суду П., використовуючи своє службове становище, дав вказівку
судді цього ж суду Ф. винести рішення на користь свого родича А. Ф., побоюючись
можливої негативної оцінки його роботи зі сторони голови суду під час майбутньої атестації,
постановив рішення, яким задовольнив позовні вимоги А.
Дайте юридичну оцінку діям П. та Ф.
3. Прагнучи швидше звести будинок, інженер Ю. дав команду почати будівельні
роботи без належного та необхідного дослідження ґрунту, на якому він будується. У
результаті зсуву ґрунту майже готовий будинок завалився. Під час обвалу було травмовано
двох робітників.
Чи є в діях інженера Ю. діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 КК України)? Перерахуйте
умови за яких ризиковані діяння визнаються виправданими і не тягнуть за собою
кримінальної відповідальності. Дайте юридичну оцінку ситуації.
4. Завідувач аптеки К. продав У. без рецепту лікарський засіб «Кодарін» у кількості
1500 шт. блістерів по 10 таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб – кодеїн.
Кваліфікуйте дії К.
5. Заступник керівника патрульної поліції Р. передав своєму племіннику, який ніде не
працював, грошові кошти у сумі 1 млн. 400 тис. гривень для придбання та реєстрації на ім’я
цього родича автомобіля Acura. Як з’ясувалося пізніше, Р. не зміг підтвердити легітимність
походження переданих ним грошових коштів, однак фактів отримання ним неправомірної
вигоди не вдалося встановити і жодних доказів з цього приводу не існувало.
Кваліфікуйте дії Р.
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Тема 5. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності
Вирішення задач:
1. К. було оголошено підозру у вчиненні торгівлі людьми щодо малолітніх і відносно
нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Брат підозрюваного Ф., на
прийомі у слідчого Н. запропонував йому 5 тис. доларів США за «розвалювання»
зазначеного провадження. Слідчий Н. погодився вчинити протиправні дії.
Кваліфікуйте дії Н.
2. До службової особи правоохоронного органу Д. звернувся суддя Л. з проханням
вжити заходи для забезпечення його безпеки. В заяві було вказано, що причиною звернення є
те, що він бере участь у розгляді кримінального провадження та йому неодноразово
погрожували вбивством. На Д. особисто було покладено функцію забезпечення безпеки
судді Л. Через деякий час судді Л., у зв’язку із розглядом ним кримінального провадження,
було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Під час
розслідування з’ясувалось, що Д. ніяких заходів для безпеки судді Л. не вживав.
Кваліфікуйте дії службової особи Д.
3. Службова особа правоохоронного органу А., здійснюючи заходи безпеки щодо В.,
взятого під захист, в розмові з Н. в присутності інших осіб розповів про місце перебування
В., а також його маршрут пересування. В результаті розголошення відомостей про заходи
безпеки В. було вбито.
Кваліфікуйте дії А.
4. Ф. надіслав до прокуратури завідомо неправдиве повідомлення про те, що Р. вчинив
вбивство З., який в той час знаходився за кордоном. З цього приводу було розпочато
досудове розслідування.
Кваліфікуйте дії Ф.
5. Під час допиту у кримінальному провадженні свідок П. без поважних причин
відмовився давати показання, які не стосувалися його самого, членів його сім’ї чи близьких
родичів, коло яких визначене законом.
Кваліфікуйте дії П.
Тема 6. Кримінально-правова охорона суб’єктів юрисдикційної діяльності
Вирішення задач:
1. В нічний час з магазину було викрадено товари. Наступного дня поліцейський
проводив опитування жителів прилеглих до магазину будинків, щоб з’ясувати обставини
крадіжки. Коли поліцейський зайшов до будинку К., представився і пояснив мету візиту, той,
бажаючи перешкодити діяльності поліцейського, накинувся на нього і заподіяв йому
середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть.
2. А. був незаконно заарештованим. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, він вчинив
втечу з-під варти, заподіявши при цьому вартовому легкі тілесні ушкодження, що не
спричинили короткочасну втрату працездатності чи короткочасний розлад здоров’я.
Кваліфікуйте дії А. Відповідь поясніть.
3. Б. у нічний час зайшов до приміщення відділу поліції для з’ясування обставин
затримання за хуліганські дії свого знайомого. Отримавши роз’яснення від чергового, Б. не
залишив відділ, а заважав своїми розмовами працювати черговому. В цей час до відділу
ввійшов інший поліцейський. З’ясувавши суть події, він попросив Б. йти додому. У
супроводі цього поліцейського Б. пішов до виходу. На неосвітленому ганку Б., бажаючи
вплинути на правоохоронну діяльність, раптово наніс один удар в обличчя поліцейському,
заподіявши фізичний біль.
Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть.
4. П. знаходився біля свого будинку. Він побачив, що вулицею втікає від поліцейських
його знайомий А. На розі вулиць А. повернув праворуч. Коли поліцейські порівнялися з П. і
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спитали його, куди побіг А., П. вирішив сказати неправду. Бажаючи, щоб А. не затримали, П.
сказав поліцейським, що А. побіг ліворуч на розі вулиць. Втікача не затримали.
Кваліфікуйте дії П. Відповідь поясніть.
5. Т. звільнився з місця позбавлення волі. Одного разу на вулиці він випадково зустрів
слідчого, який проводив досудове розслідування і пред’являв йому підозру. Т. нагадав
слідчому про себе і сказав, що хоче “віддячити” йому. Після цього Т. побив слідчого,
заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, що не спричинили короткочасний розлад
здоров’я чи короткочасну втрату працездатності.
Кваліфікуйте дії Т. Відповідь поясніть.
Тема 7. Поняття та значення юрисдикції
План вивчення теми за видами занять.
Практичні заняття – 2 год.
Питання до завдання:
1.
Підготувати реферативні повідомлення за темами:
Співвідношення галузевої юрисдикції.
Характеристика видів юрисдикції.
2.
Виконати завдання:
У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» визначено юрисдикцію судів:
адміністративну, відповідну апеляційному і касаційному порядку судову, територіальну,
цивільну, кримінальну, господарську, адміністративну як спеціалізовані юрисдикції.
Результати завдання оформити у формі таблиці.
Тема 8. Система органів досудового розслідування
Практичні заняття – 4 год.
Питання до завдання:
1.
Підготувати реферативні повідомлення за темами:
Досудове розслідування як стадія кримінального провадження.
Дізнання як форма розслідування кримінального провадження.
Поняття та види підслідності кримінальних проваджень.
2.
Заповнити таблицю підслідності з повною назвою статті за ККУ:
НПУ
СБУ
НАБУ
ДФСУ
ДБР
Статт
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття
я
109. Дії,
191. Привласненн 204. Незаконне 422. Розголошенн
185. Крадіжк спрямовані на я, розтрата майна виготовлення,
я
відомостей
а
насильницьку
або заволодіння зберігання, збут військового
зміну
чи ним
шляхом або
характеру,
що
повалення
зловживання
транспортуванн становлять
конституційног службовим
я з метою збуту державну
о ладу або на становищем
підакцизних
таємницю,
або
захоплення
товарів
втрата документів
державної
чи матеріалів, що
влади
містять
такі
відомості
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Тема 9. Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в
Україні
Практичні заняття – 2 год.
Питання до завдання:
1.
Підготувати реферативні повідомлення за темами:
Форми захисту прав громадян.
Здійснення правосуддя в Україні.
Медіація у кримінальному процесі.
Угоди в кримінальному провадженні.
Відмова від обвинувачення, як спосіб вирішення кримінально-правових
конфліктів.
2.
Вирішити ситуаційне завдання.
Апеляційним судом Миколаївської області при розгляді кримінального провадження
№ 11-кп/784/789/15 щодо М. і Д. за апеляційними скаргами прокурора та обвинуваченого Д.
на вирок районного суду від 21 серпня 2015 року, яким М. виправдано у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 4 ст. 396 КК, Д. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.
190 КК. Апеляційним судом було встановлено порушення положень ч. 3 ст. 34 КПК, а саме
направлення прокурором кримінального провадження до суду в межах юрисдикції різних
апеляційних судів без відповідної ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ. Унаслідок істотного порушення вимог кримінального
процесуального закону - порушення правил підсудності, що спричинило розгляд справи
незаконним складом суду (п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 412 КПК), на підставі п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК вирок
районного суду було скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції.
Завдання: скласти перелік процесуальних документів, що мали місце у вказаній
фабулі.
Тема 10. Юрисдикція суду в кримінальному провадженні
План вивчення теми за видами занять.
Практичні заняття – 2 год.
Питання до завдання
1.
Підготувати реферативні повідомлення за темами:
Юрисдикція Конституційного Суду України.
Компетенція судів загальної юрисдикції.
Юрисдикція на стадії виконання судових рішень.
Скласти схематичний алгоритм визначення підсудності кримінальних проваджень.
Тема 11. Сучасна кримінально-виконавча політика України
Питання до практичного заняття
1. Форми реалізації кримінально-виконавчої політики.
2. Фактори, які визначають стратегію, основні напрямки формування і розвиток
кримінально-виконавчої політики.
3. Основні принципи кримінально-виконавчої політики.
4. Стратегія та сучасні тенденції розвитку кримінально-виконавчої політики України.
Тема 12. Юрисдикція органів та установ виконання покарань
Питання до практичного заняття
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1. Взаємодія органів і установ виконання покарань з судом, прокуратурою, органами
Служби безпеки України, НП та МВС України, іншими органами. 2. Стан і перспективи
розвитку системи органів і установ виконання покарань в сучасний період.
3. Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань.
4. Правові основи, форми і зміст контролю органів державної влади й органів
місцевого самоврядування за діяльністю органів і установ виконання покарань.
5. Судовий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. 6. Цілі і
форми відомчого контролю.
7. Прокурорський нагляд за дотриманням законів адміністрацією органів і установ
виконання покарань.
8. Підстави і порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів і
установ виконання покарань.
Тема 13. Особливості виконання попереднього ув’язнення під варту
Питання до практичного заняття
1. Поняття та цілі режиму в слідчих ізоляторах, основні його вимоги.
2. Засоби забезпечення режиму в слідчих ізоляторах: охорона і постійний нагляд,
заходи заохочення і стягнення, матеріальна відповідальність осіб, взятих під варту.
3. Правове регулювання тримання в слідчих ізоляторах засуджених до позбавлення
волі, які працюють по господарському обслуговуванню.
4. Порядок переведення осіб, засуджених до позбавлення волі, із слідчих ізоляторів у
кримінально-виконавчі установи.
5. Підстави і порядок звільнення осіб, які тримаються під вартою.
Тема 14. Особливості звільнення від відбування покарання, здійснення нагляду
та контролю за звільненими
Питання до практичного заняття
1. Соціально-правова та психологічна підготовка осіб, звільнених від відбування
покарання.
2. Допомога засудженим, звільненим від відбування покарання, у трудовому і
побутовому улаштуванні.
3. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з НП і органами соціального захисту
при звільнені засуджених. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування, одягом і
грошовим утриманням.
4. Правова природа та підстави встановлення адміністративного нагляду в місцях
позбавлення волі.
5. Категорії засуджених, які підпадають під адміністративний нагляд.
6. Додаткові обмеження, покладені на осіб, за якими встановлений адміністративний
нагляд.
7. Правові підстави і порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням.

5. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності
Завдання для самостійного вивчення:
1. Кримінальна правова юрисдикційна діяльність як сфера кримінально-правового
захисту.
2. Поняття кримінальних правопорушень у сфері юрисдикційної діяльності.
3. Види кримінальних правопорушень у сфері юрисдикційної діяльності.
4. Поняття кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
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5. Види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
6. Поняття кримінальних правопорушень проти правосуддя.
7. Види кримінальних правопорушень проти правосуддя.
8. Кримінально-правова охорона суб’єктів юрисдикційної діяльності.
9. Категорії осіб, які підлягають кримінально-правовій охороні в сфері юрисдикційної
діяльності.
10. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності.
Тема 2. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності на різних
стадіях попередньої протиправної діяльності
Реферати:
1. Особливості відмежування продовжуваного кримінального правопорушення від
триваючого.
2. Особливості відмежування дійового каяття від добровільної відмови від вчинення
кримінального правопорушення.
3. Дискусійні питання кваліфікації готування та замаху на кримінальне
правопорушення з неконкретизованим (невизначеним) умислом.
4. Правила кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки (дійове каяття).
Завдання для самостійного вивчення:
1. Як кваліфікується готування до кримінального правопорушення при
альтернативному та неконкретизованому умислі?
2. Як кваліфікується невдала співучасть?
3. Як кваліфікується досягнення змови на вчинення кримінального правопорушення,
організації кримінально протиправної групи, участі в організованій групі?
4. Як кваліфікується закінчене кримінальне правопорушення, що являє собою
готування до іншого кримінального правопорушення?
5. Як кваліфікується невдала спроба вчинити кримінальне правопорушення з
матеріальним складом, якщо фактично заподіяна шкода є ознакою складу іншого закінченого
кримінального правопорушення?
Тема 3. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності та співучасть у
кримінальному правопорушенні
Реферати:
1. Правила кваліфікації дій співучасників при ексцесі виконавця.
2. Правила кваліфікації посереднього виконавства.
3. Правила кваліфікації співучасті зі спеціальним суб'єктом.
4. Правила кваліфікації дій співучасників при провокації кримінального
правопорушення.
5. Правила кваліфікації окремих видів причетності до кримінального
правопорушення.
Завдання для самостійного вивчення:
1. Яка відмінність організованої групи від злочинної організації?
2. Як кваліфікуються дії учасників організованої групи чи злочинної організації?
3. Визначте правила кваліфікації дій співучасників при різних видах ексцесу
виконавця.
4. Як кваліфікується дії співучасників при простій та складній співучасті?
5. Як кваліфікується дії співучасників при добровільній відмові?
Тема 4. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності при реалізації
інституту обставин, що виключають протиправність діяння
Реферати:
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1. Актуальні питання щодо поняття та видів обставин, що виключають кримінальну
протиправність діяння.
2. Особливості умов правомірності затримання особи, що вчинила кримінальне
правопорушення.
3. Дискусійні питання щодо ознак крайньої необхідності.
4. Перевищення заходів необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне
правопорушення.
5. Перевищення меж заподіяння шкоди, при виконанні спеціального завдання з
попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи
злочинної організації.
Завдання для самостійного вивчення:
1. Які умови правомірності необхідної оборони?
2. Що означає перевищення між необхідної оборони?
3. В якому випадку закон дозволяє застосовувати зброю, інші засоби та предмети
незалежно від наслідків?
4. За якої умови фізичний примус виключає відповідальність?
5. В якому випадку ризик визнається виправданим?
Тема 5. Кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності
Реферати:
1. Дискусійні питання щодо відмежування зловживання владою або службовим
становищем від суміжних кримінальних правопорушень.
2. Особливості суб’єкта у кримінальних правопорушеннях у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
3. Актуальні проблеми незаконного збагачення.
4. Актуальні проблеми зловживання впливом.
5. Актуальні проблеми завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього
арешту або тримання під вартою.
Завдання для самостійного вивчення:
1. В чому виражаються суб’єктивні ознаки декларування недостовірної інформації?
2. Що слід розуміти під тяжкими наслідками у статтях 364-367 КК?
3. Що означає перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу?
4. Хто є суб’єктом притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності?
5. В чому виражаються об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення права на захист?
Тема 6. Кримінально-правова охорона суб’єктів юрисдикційної діяльності
Реферати:
1. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності:
поняття, загальна характеристика.
2. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг: поняття та загальна характеристика.
3. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти правосуддя: поняття,
загальна характеристика та види.
4. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти конституційних
принципів діяльності органів розслідування, прокуратури і суду.
5. Актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти інтересів всебічного,
повного й неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень.
Завдання для самостійного вивчення:
1. Хто визнається службовою особою юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми?
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2. Хто є суб’єктом зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги?
3. Що означає перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу?
4. Що означає провокація підкупу?
5. Які особи не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне
приховування кримінального правопорушення?
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Спеціальні питання кваліфікації незакінченої кримінальної протиправної
діяльності при кримінально-правовому захисті юрисдикційної діяльності.
2. Проблемні аспекти та кваліфікація добровільної відмови від доведення
кримінального правопорушення до кінця при кримінально-правовому захисті юрисдикційної
діяльності.
3. Проблемні аспекти та кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого в
співучасті.
4. Формула кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті при
кримінально-правовому захисті юрисдикційної діяльності.
5. Сучасне теоретичне і практичне бачення та кваліфікація причетності до
кримінального правопорушення, її відмінність від співучасті.
6. Кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності при реалізації інституту
обставин, що виключають протиправність діяння.
7. Практичні та теоретичні підстави застосування затримання особи, що вчинила
кримінальне правопорушення.
8.
Поняття та види суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
Поняття осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
9.
Особливості кримінальної відповідальності суб’єктів юрисдикційної
діяльності.
10.
Поняття та види правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної
діяльності.
11.
Поняття та види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
12.
Поняття та види кримінальних правопорушень проти правосуддя.
13.
Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК).
14.
Перевищення
влади
або
службових
повноважень
працівником
правоохоронного органу (ст. 365 КК).
15.
Відмежування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) та
перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.
365 КК).
16.
Службове підроблення (ст. 366 КК).
17.
Службова недбалість (ст. 367 КК).
18.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою (ст. 368 КК).
19.
Неправомірна вигода як предмет кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
20.
Незаконне збагачення (ст. 368-5 КК).
21.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст.
369 КК).
22.
Провокація підкупу (ст. 370 КК).
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23.
Завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під
вартою (ст. 371 КК).
24.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372
КК).
25.
Примушування давати показання (ст. 373 КК).
26.
Порушення права на захист (ст. 374 КК).
27.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови (ст. 375 КК).
28.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК).
29.
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст.
381 КК).
30.
Особливості кримінально-правової охорони суб’єктів юрисдикційної
діяльності.
31.
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному
виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК).
32.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового
експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця (ст. 343 КК).
33.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК).
34.
Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного
органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця (ст. 347
КК).
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
(ст. 348 КК).
Тема 7. Поняття та значення юрисдикції
Теми рефератів, доповідей:
1.
Поняття та значення кримінальної процесуальної юрисдикції.
2.
Співвідношення галузевої юрисдикції.
3.
Характеристика видів юрисдикції.
Питання для самоконтролю:
1.
Ґенеза поняття «юрисдикція»
2.
Кодифіковані джерела вітчизняного кримінально-процесуального права щодо
визначення юрисдикції.
3.
Міжнародні документи, що визначають юрисдикційну діяльність.
Завдання для самостійного опрацювання:
Законспектуйте норми КПК України, де у різних відмінниках вживається поняття
«юрисдикція».

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 8. Система органів досудового розслідування
Теми рефератів, доповідей:
Сутність завдань кримінального провадження.
Досудове розслідування як стадія кримінального провадження.
Дізнання як форма розслідування кримінального провадження.
Місце проведення досудового розслідування.
Поняття та види підслідності кримінальних проваджень.

23
Вирішення спорів про підслідність у кримінальному провадженні.
Питання для самоконтролю:
1.
В чому полягає предметна підслідність.
2.
В чому полягає територіальна підслідність.
3.
В чому полягаєінстанційна підслідність.
Завдання для самостійного опрацювання:
Письмово проаналізувати підслідність Національного антикорупційного бюро
України.
6.

Тема 9. Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в
Україні
Теми рефератів, доповідей:
1.
Право на ефективний засіб юридичного захисту.
2.
Форми захисту прав громадян.
3.
Здійснення правосуддя в Україні.
4.
Президент України як гарант прав і свобод людини і громадянина.
5.
Органи державної влади, що уповноважені здійснювати захист прав людини і
громадянина.
Питання для самоконтролю:
1.
Сутність соціального захисту громадян.
2.
Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
3.
Нотаріат як юрисдикційний засіб захисту прав.
Завдання для самостійного опрацювання:
Законспектуйте основні положення Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, у розрізі питання юридичного захисту в національному органі.
Тема 10. Юрисдикція суду в кримінальному провадженні
Теми рефератів, доповідей:
Юрисдикція Конституційного Суду України.
Компетенція судів загальної юрисдикції.
Владні повноваження як структурний елемент кримінальної процесуальної

1.
2.
3.
компетенції.
4.
Сутність судового контролю.
Питання для самоконтролю:
1.
Охарактеризуйте функцію правосуддя за інстанційністю.
2.
Визначте юрисдикцію на стадії виконання судових рішень.
3.
Поясніть юрисдикцію у сфері правової допомоги згідно з міжнародними
договорами.
Завдання для самостійного опрацювання:
Проаналізуйте положення ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», де визначається
юрисдикція.
5.1. Підготовка мультимедійних презентацій

1. Центральні та регіональні органи виконання покарань: правове положення та
завдання.
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2. Види контролю та нагляду за діяльністю установ і органів виконання покарань.
3. Соціальне призначення та завдання установ і органів, які виконують кримінальні
покарання.
4. Кримінально-виконавча політика України: її цілі, завдання та зміст.
5. Місця і строки тримання під вартою.
6. Правові підстави і порядок звільнення засуджених від відбування кримінального
покарання.
7. Правове регулювання і порядок звільнення засуджених за законом про амністію.
8. Підстави і порядок звільнення засуджених за Указом Президента України про
помилування.
9. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
10. Соціальна допомога, контроль та адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі.
Загальні методичні рекомендації:
Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації.
1.
При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного
стилю подання інформації.
2.
Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint
будь-якої версії в єдиному стилі.
3.
Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15.
4.
Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди.
5.
Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище,
ім'я, навчальна група, курс, факультет).
6.
На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий
висновок роботи.
7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація - альбомна;
ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1».
8.
Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані».
9.
Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial,
ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації.
10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути
підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду.
10. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не
допускається.
11. Слайди не переповнювати текстом.
12. Використовувати прості слова та речення.
13. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність,
лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність.
14. Недопустимість граматичних та інших помилок.
15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для
фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту.
16. Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS Word
або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою кількістю
даних.
17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS
Excel.
18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту.
19. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: Петренко
А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt
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Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості зображення.
5.2. Підготовка рефератів
Загальні методичні рекомендації:
Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5-7 сторінок.
Представляється на папері та електронному носії.
7. Методи навчання та контролю
Під час освітнього процесу використовуються такі методи навчання: словесні, наочні,
практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична
перевірка, тестовий контроль тощо.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача
вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:
➢
виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни;
➢
глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та
доктринальних джерелах;
➢
вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
➢
характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);
➢
вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;
➢
вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що
навчаються) рекомендується проводити за критеріями:
Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленням до цілого числа):
➢
0% - завдання не виконано;
➢
40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки методичного характеру;
➢
60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці;
➢
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
➢
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):
➢
0% - завдання не виконано;
➢
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;
➢
60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки,
судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;
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➢
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру;
➢
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Форми поточного та підсумкового контролю
Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з
навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:
1) метод усного контролю;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод програмованого контролю.
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни використовують наступні форми контролю:
1)
Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань
здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
2)
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період
проміжної атестації у формі іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння
навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту
навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів
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, відбувається
між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).
8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою
включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що
відповідає пропорції за 100-бальною шкалою.
Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то 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 з навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів1.
Тобтоданий рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість
балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та
самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з 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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Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він
вважається таким, що має академічну заборгованість.
8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з
аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий
контроль
екзамен

Max 60%

Мах 40%

Таблиця 1
Підсумкова кількість
балів
Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 14.
Самостійна робота
Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і
обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача
Бали
Критерій оцінювання компетентності
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання
навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен
22
формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній
зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
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Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з
навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії,
але допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх
охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним
джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує
репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального
матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності
при використанні знань для вирішення практичних завдань.
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання
навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки.
Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання
для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища

Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
2
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5

(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати
призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на
інші явища). Може 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. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення.
Відмінний рівень компетентності. Здобувач 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, як в національному так і
в міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору).
Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь
надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативноправових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних
вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад
відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.
При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення.

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається
шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських
та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи
протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12)
з округленням результату до цілого числа.
Середній бал здобувача 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 з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)3. При
визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні
бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У
разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший
2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний
ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має
відповідних балів.
8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми авторського права», що забезпечуються кафедрою передбачений у
формі екзамену (для денної та заочної форм навчання).
Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового
контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю здобувачів становить 40 балів.

Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для
того щоб не мати академічної заборгованості здобувач 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 здобувач
був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньо арифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38.
3
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Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у
навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового
контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки
дисципліни4.
Оцінювання компетентності здобувача 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 (табл. 2).
Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату
до цілого числа.
Середньоарифметичний бал здобувача 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.
8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача
За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності
з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.
Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів
результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються
згідно з таблицею (табл. 3).
Таблиця 3
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Рівень результативності
Результати творчої роботи здобувача
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове
місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) І рівень, факультетський
факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських (інститутський)
(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) – 5 балів
науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до ІІ рівень, академічний
розгляду заявки на патент та ін.
– 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС
III рівень, міністерський,
декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках,
міжвузівський
національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на
– 15 балів
закордонне патентування.
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на
міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних IV рівень, міжнародний
олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного – 20 балів
патенту.
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
5
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за
друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю
за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на
білет підсумкового контролю за перше питанняотримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно
його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32.
Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за
друге 5 балів. Відповідно йог озагальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену
буде ((4+5)÷2)×8 = 36.
4
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8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача
Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій
9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна
дошка.
9.2.Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі
НАВС через мережу Інтернет.
9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (online) за вибором викладача використовується:
програмне забезпечення через мережу Інтернет.

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної
дисципліни
Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми
навчальної дисципліни і містить наступні питання:
1.
Поняття суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
2.
Види суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
3.
Повноваження суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
4.
Поняття правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної
діяльності.
5.
Види правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності.
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6.
Поняття кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
7.
Види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
8.
Поняття кримінальних правопорушень проти правосуддя.
9.
Види кримінальних правопорушень проти правосуддя.
10.
Поняття службової особи.
11.
Істотна шкода у ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК.
12.
Тяжкі наслідки у ст. 364 – 367 КК.
13.
Об’єктивні ознаки зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
КК).
14.
Cуб’єктивні ознаки зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
КК).
15.
Об’єктивні ознаки перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК).
16.
Суб’єктивні ознаки перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК).
17.
Відмежування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) та
перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.
365 КК).
18.
Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності
з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 365-3 КК).
19.
Об’єктивні ознаки службового підроблення (ст. 366 КК).
20.
Суб’єкт службового підроблення (ст. 366 КК).
21.
Суб’єктивні ознаки службового підроблення (ст. 366 КК).
22.
Декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 КК).
23.
Суб’єкти декларування у ст. 366-2, ст. 366-3 КК.
24.
Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-3 КК).
25.
Об’єктивні ознаки службової недбалості (ст. 367 КК).
26.
Суб’єктивні ознаки службової недбалості (ст. 367 КК).
27.
Суб’єкт службової недбалості (ст. 367 КК).
28.
Об’єктивні ознаки прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК).
29.
Суб’єктивні ознаки прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК).
30.
Суб’єкт прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою (ст. 368 КК).
31.
Неправомірна вигода як предмет кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
32.
Значний розмір, великий та особливо великий розміри неправомірної вигоди як
предмету кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
33.
Поняття та види службових осіб, які займають відповідальне становище (ст.
368, 368-5, 369, 382 КК).
34.
Поняття та види службових осіб, які займають особливо відповідальне
становище (ст. 368, 368-5, 369, 382 КК).
35.
Незаконне збагачення (ст. 368-5 КК).
36.
Поняття осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (ст. 368-5 КК).
37.
Набуття активів як форма об’єктивної сторони незаконного збагачення (ст.
368-2 КК).
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38.
Активи як предмет незаконного збагачення (ст. 368-5 КК).
39.
Об’єктивні ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 КК).
40.
Суб’єктивні ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 КК).
41.
Об’єктивні ознаки пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди
службовій особі (ст. 369 КК).
42.
Суб’єктивні ознаки пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди
службовій особі (ст. 369 КК).
43.
Об’єктивні ознаки провокації підкупу (ст. 370 КК).
44.
Суб’єктивні ознаки провокації підкупу (ст. 370 КК).
45.
Об’єктивні ознаки завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього
арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК).
46.
Суб’єктивні ознаки завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього
арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК).
47.
Особливості суб’єкта завідомо незаконних затримання, приводу, домашнього
арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК).
48.
Об’єктивні ознаки притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності (ст. 372 КК).
49.
Особливості суб’єкта притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності (ст. 372 КК).
50.
Суб’єктивні ознаки притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності (ст. 372 КК).
51.
Об’єктивні ознаки примушування давати показання (ст. 373 КК).
52.
Особливості суб’єкта примушування давати показання (ст. 373 КК).
53.
Суб’єктивні ознаки примушування давати показання (ст. 373 КК).
54.
Об’єктивні ознаки порушення права на захист (ст. 374 КК).
55.
Суб’єктивні ознаки порушення права на захист (ст. 374 КК).
56.
Особливості суб’єкта порушення права на захист (ст. 374 КК).
57.
Об’єктивні ознаки невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст.
380 КК).
58.
Суб’єктивні ознаки невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст.
380 КК).
59.
Об’єктивні ознаки розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист (ст. 381 КК).
60.
Суб’єктивні ознаки розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист (ст. 381 КК).
61.
Поняття «юрисдикція»: основні правові ознаки.
62.
Кримінально-правова юрисдикція.
63.
Гарантій прав людини і громадянина в Україні
64.
Поняття та види підсудності
65.
Характеристика предметної, персональної, територіальної юрисдикції.
66.
Повноваження судів загальної юрисдикції.
67.
Повноваження Конституційного Суду України.
68.
Завдань кримінального провадження.
69.
Досудове розслідування як стадія кримінального провадження.
70.
Повноваження органів досудового розслідування.
71.
Місце проведення досудового розслідування.
72.
Суб’єкти, які уповноважені здійснювати досудове розслідування.
73.
Юрисдикція органу досудового розслідування.
74.
Підслідність кримінальних проваджень.
75.
Вирішення спору про підслідність.
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76.
Підстави проведення слідчих (розшукових) дії та негласних слідчих
(розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового
розслідування.
77.
Органи та особи, які уповноважені здійснювати захист прав та свобод
громадян.
78.
Елементи юрисдикції та їх суть
79.
Форми захисту прав громадян.
80.
Суть судового розгляду при врегулюванні та вирішенні правового спору.
81.
Правосуддя в Україні.
82.
Ознаки правосуддя.
83.
Ознаки судового захисту.
84.
Судове рішення як гарантія судової форми захисту.
85.
Роль Уповноваженого з прав людини у відносинах, що виникають при
реалізації прав і свобод людини і громадянина.
86.
Президент України як гарант прав і свобод людини і громадянина.
87.
Нотаріат як юрисдикційний засіб захисту прав громадян.
88.
Законодавча регламентація юрисдикції суду.
89.
Компетенції суду в кримінальному провадженні.
90.
Сутність судового контролю.
91.
Юрисдикція на стадії виконання судових рішень.
92.
Інстанційність судів загальної юрисдикції.
93.
Система судоустрою.
94.
Принципи юрисдикції суду.
95.
Юрисдикція апеляційних судів та Верховного Суду.
96.
Поняття кримінально-виконавчої політики, її основні принципи та місце у
боротьбі зі злочинністю.
97.
Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.
98.
Установи і органи держави, які виконують кримінальні покарання, їх основні
завдання.
99.
Структурні дільниці кримінально-виконавчих установ.
100. Взаємодія установ і органів, які виконують покарання, з судами й іншими
державними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю.
101. Додержання законів при виконанні покарання, способи його забезпечення.
102. Контроль за діяльністю установ і органів, які виконують покарання.
103. Основні міжнародні акти щодо рішень пенітенціарних проблем і прав
засуджених.
104. Характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими.
105. Характеристика Правил внутрішнього розпорядку установ виконання
покарань.
106. Поняття правового статусу осіб, засуджених до кримінальних покарань.
107. Політичні права і свободи засуджених до позбавлення волі.
108. Соціально-економічні права і свободи засуджених до позбавлення волі.
109. Особисті права і свободи засуджених до позбавлення волі.
110. Правові основи регулювання режиму в місцях позбавлення волі та засоби його
забезпечення.
111. Основні функції режиму в місцях позбавлення волі.
112. Правові підстави, значення і завдання виховної роботи з особами позбавленими
волі.
113. Організація і порядок звільнення засуджених з місць позбавлення волі.
114. Підстави і порядок звільнення у зв’язку з амністією.
115. Правові підстави і порядок звільнення засуджених до позбавлення волі у
зв’язку з помилуванням.
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116. Правові підстави і порядок звільнення засуджених до позбавлення волі у
зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення через хворобу.
117. Правові підстави і порядок звільнення у зв’язку з винесенням судом ухвали про
умовно-дострокове звільнення.
118. Виховні колонії для неповнолітніх та їх особливості.
119. Правова природа, підстави і порядок застосування попереднього ув’язнення під
варту.
120. Призначення і завдання слідчих ізоляторів, підстави і порядок прийому
ув’язнених у них.
121. Організація режиму в слідчих ізоляторах, засоби його забезпечення.
122. Правове становище осіб, які утримуються в місцях попереднього ув’язнення.
123. Підстави і порядок звільнення із слідчого ізолятора осіб, взятих під варту.
124. Правове регулювання, порядок і умови виконання звільнення від покарання з
випробуванням.
125. Вплив
кримінально-виконавчої
політики
на
кримінально-виконавче
законодавство.
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