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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» вивчається
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за
галуззю знань 0304 «Право» напряму/спеціальності 6.030401
«Правознавство» в обсязі 54 годин протягом 5 семестру. На аудиторні
заняття для студентів заочної форми навчання відведено 10 годин (лекції
– 6 годин, семінарські заняття – 4 години). Самостійна та індивідуальна
робота для студентів заочної форми навчання передбачена в обсязі 80
годин. Форма підсумкового контролю – залік.

«Адвокатура України» відноситься до спеціальних правових
дисциплін і передбачає розкриття комплексу питань методологічного і
теоретичного характеру з висвітленням історичних особливостей
виникнення і розвитку цього правового інституту, а також сучасних
світових стандартів організації і ролі адвокатури в механізмі захисту
прав людини.

Метою курсу є розкриття правової природи адвокатури,
демократичних принципів її організації та здійснення діяльності.

Завданням навчальної дисципліни «Адвокатура України» є:
засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності,
а також категоріального апарату, який використовується при викладанні
дисципліни; розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури,
види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і
застосовуються на практиці; ознайомлення з правовим та організаційним
забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань;
з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його
помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та
підстав припинення адвокатської діяльності; визначення структури й
повноважень органів адвокатського самоврядування; з’ясування
загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного
управління.

Засвоєння студентами цих положень повинно відбуватись з
урахуванням міжнародного, вітчизняного законодавства та новацій, які
містить Закон України від 05.07.12 р. «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та Кримінальний процесуальний кодекс України від
13.04.12 р.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
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знати: історію виникнення та розвитку адвокатури, її правовий
статус; принципи адвокатської діяльності та адвокатської етики;
організаційні форми адвокатури України; особливості консультативної
роботи; порядок та особливості участі адвоката у кримінальному,
цивільному, адміністративному та господарському процесах;

вміти: застосовувати законодавство про адвокатуру на практиці;
складати процесуальні документи, які використовуються адвокатами при
здійсненні професійних обов’язків; вирішувати конкретні правові
ситуації за участю адвоката; самостійно опрацьовувати навчальну і
наукову літературу, нормативно-правові акти, в тому числі інтернет-
ресурси з питань адвокатської діяльності та адвокатури.

Оволодіння знаннями забезпечується поєднанням різних форм і
методів навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні завдання,
самостійна робота, консультації.

2. ПРОГРАМА КУРСУ
Загальна частина
Змістовий модуль 1

Організація та діяльність адвокатури в Україні
Тема 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела

навчальної дисципліни «Адвокатура України», історичні аспекти
становлення адвокатури.

Предмет, система і нормативно-правові джерела дисципліни
«Адвокатура України». Історичні аспекти становлення адвокатури та
адвокатської діяльності. Еволюція суспільних відносин як засада
виникнення та існування адвокатури та адвокатської діяльності.
Адвокатура Греції та Риму. Організація адвокатури за Литовськими
статутами. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым
судится малороссийский народ». Адвокатура у період судової реформи
1864 р. Розвиток адвокатури в радянський період. Розвиток
демократичних засад організації адвокатури та адвокатської діяльності в
Україні. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції
України, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових
документів.

Тема 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні
форми, види, принципи та гарантії адвокатської діяльності.

Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її
діяльності на сучасному етапі. Верховенство права, законності,
гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності
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як принципи організації та діяльності адвокатури. Організаційні форми
адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що
склалась в Україні. Особливості здійснення адвокатської діяльності
індивідуально. Адвокатське бюро як одна з організаційних форм
адвокатської діяльності. Законодавче врегулювання та практика
діяльності адвокатських об’єднань в Україні. Створення, реорганізація,
ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань. Види
адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката.
Гарантії адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця та наслідки її
розголошення. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською
діяльністю. Особливості статусу адвоката іноземної держави. Здійснення
в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

Змістовий модуль 2
Адвокатське самоврядування, етичні засади діяльності

адвокатури в Україні
Тема 3. Адвокатське самоврядування.
Органи адвокатського самоврядування. Засади та завдання

адвокатського самоврядування. Національна асоціація адвокатів
України. Організаційні форми адвокатського самоврядування.
Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону. Голова ради
адвокатів регіону. Склад та повноваження кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів регіону.
Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності. Порядок здійснення дисциплінарного провадження
стосовно адвоката. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.
Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі. Оскарження
рішення у дисциплінарній справі. Вища ревізійна комісія адвокатури.
З’їзд адвокатів України: структура та функції. Повноваження і порядок
роботи Ради адвокатів України. Повноваження голови Ради адвокатів
України. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування.
Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.
Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності

адвокатури. Поняття та характеристика основних принципів
адвокатської етики. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката.
Практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.
Етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва між
клієнтами. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові
особливості відносин між адвокатами при рекомендації клієнта.
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Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення
дотримання правил адвокатської етики. Етичні аспекти відносин
адвоката з органами досудового розслідування. Винагорода за надання
правової допомоги клієнту. Розірвання угоди про надання правової
допомоги. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.
Етичні засади відносин адвоката з судом. Дотримання норм адвокатської
етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.
Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

Особлива частина
Змістовий модуль 3

Адвокат у кримінальному, цивільному, господарському та
адміністративному судочинстві

Тема 5. Адвокат у кримінальному судочинстві.
Право на захист та його зміст. Захисник і його процесуальне

становище за Кримінальним процесуальним кодексом України. Загальні
правила участі захисника у кримінальному провадженні. Права та
обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді. Документи,
що підтверджують повноваження захисника. Надання правової допомоги
свідку. Представництво у кримінальному процесі. Обов’язкова участь
захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника до
проведення окремої процесуальної дії. Відмова від захисника або його
заміна. Клопотання захисника. Подання захисником скарг.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Участь
захисника у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь адвоката в
апеляційному та касаційному провадженнях. Надання адвокатом
безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Участь
адвоката-захисника та адвоката-представника у перегляді судових
рішень за нововиявленими обставинами.

Тема 6. Участь адвоката у цивільному судочинстві.
Організація роботи адвоката в цивільному процесі.

Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі. Права та
обов’язки адвоката в цивільному процесі. Тактика здійснення
представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в
цивільному судочинстві. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду
цивільних справ. Сутність надання правової допомоги під час
оскарження судових рішень. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих
судах України. Міжнародні стандарти адвокатської професії. Відносини
адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.
Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в
органах державної влади України та міжнародних судових установах.
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Тема 7. Участь адвоката у господарському й
адміністративному судочинстві.

Організація роботи адвоката в господарському й
адміністративному процесах. Процесуальний статус адвоката в
господарському й адміністративному процесі. Права та обов’язки
адвоката в господарському процесі. Процесуальний статус адвоката в
адміністративному судочинстві. Тактика здійснення представництва
адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в господарському й
адміністративному судочинстві. Діяльність адвоката на стадії судового
розгляду господарських справ. Сутність надання правової допомоги під
час оскарження судових рішень.

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1
Тема: Організація та діяльність адвокатури в Україні

Мета: з’ясувати зміст понять «адвокатура», «адвокат», «адвокатська
діяльність»; визначити основні форми адвокатської діяльності та
організаційні форми адвокатського самоврядування; проаналізувати
умови та підстави набуття, зупинення та припинення адвокатської
діяльності, її гарантії; дослідити розвиток адвокатури в Україні.

План заняття:
Теоретична частина:

1. Поняття та сутність адвокатури.
2. Адвокатура в Україні в дореволюційний період (1864—

1817 роки).
3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік —

кінець ХХ ст.).
4. Засади та гарантії адвокатської діяльності.
5. Організаційні форми діяльності адвокатури.
6. Дисциплінарна відповідальність адвоката
7. Етичні засади адвокатської діяльності.

Практична частина (завдання для виконання письмових робіт):
1.Письмово у вигляді таблиці визначте нормативні документи,

що становлять правову основу діяльності адвокатури в Україні та
міжнародно-правові документи, що стосуються здійснення адвокатської
діяльності в Україні:
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Нормативно-правові акти
України

Міжнародно-правові документи

Назва НПАУ Положення щодо
адвокатської

діяльності

Назва МПД Положення щодо
адвокатської

діяльності

2.Сформулюйте (письмово) алгоритм реєстрації адвокатського
об’єднання.

3. Задача:
Адвокат 3. був затриманий під час давання неправомірної вигоди

в особливо великому розмірі. Після оголошення підозри у вчиненні
злочину адвокат нелегально виїхав з України та перебував за кордоном
більше трьох років. Повернувшись в Україну, адвокат 3. прийняв
доручення на ведення цивільної справи. Однак суд не допустив його до
участі у судовому засіданні, мотивуючи це тим, що адвокат 3. не має
права здійснювати адвокатську діяльність у зв’язку із наявністю
незакритої кримінальної справи щодо нього. Дайте мотивовану письмову
оцінку діям адвоката та судді.

4. Задача:
Кириленко, який має вищу юридичну освіту, 3 роки працював

юрисконсультом на приватному підприємстві і вирішив зайнятися
адвокатською діяльністю. Проте за результатами складання іспиту
кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прийняла
рішення про відмову у видачі свідоцтва, як вважає Кириленко,
несправедливо. Дайте відповідь на такі питання:

Які документи слід було подати Кириленку до кваліфікаційної палати?
Які строки та порядок оскарження рішення про відмову у видачі

свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю? Чи може
Кириленко бути повторно допущеним до складання іспиту?

5. Задача:
Адвокат Тимчук О. В. представляє інтереси Гришка А. А. у

справі про відшкодування збитків, завданих Гришку А. А. внаслідок
пошкодження автомобіля, що йому належить. Для встановлення розміру
збитків необхідно витребувати висновки експертного дослідження
пошкоджень автомобіля з відділення ДАІ.

Адвокат підготовив запит до відділення ДАІ з проханням надати
копію вищезазначеного експертного дослідження та направив до ДАІ з
цим запитом свого помічника Корнієнка О.Г.

Представники ДАІ відмовили в наданні відповіді на запит,
посилаючись на те, що по-перше, Корнієнко О.Г. не є адвокатом, та по-
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друге, з експертним дослідженням може бути ознайомлений лише
власник пошкодженого автомобіля та суддя по справі.

Чи правомірною є відмова працівників ДАІ у наданні інформації
адвокату? Розкрийте проблематику задоволення адвокатських запитів.

6. Задача:
Адвокат Береза Ю. О. був призначений захисником

Януковича В. Ф., обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 115 КК України. Після розмови з Януковичем та з’ясування обставин
справи адвокат дійшов висновку, що його підзахисний дійсно вчинив
умисне вбивство і спроба спростувати це при наявних доказах приречена на
провал. Він запропонував клієнту визнати свою вину, а захист побудувати
на доведенні того, що скоєне слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 119 КК України –
необережне вбивство. Тоді буде ймовірним, що суд, взявши до уваги щире
каяття, стан здоров’я та наявність малолітньої дитини, не призначить
покарання у вигляді позбавлення волі. Проте Янукович категорично
відмовився визнавати свою вину.

Як повинен вчинити адвокат? Чи може він відмовитися від
захисту в такому випадку?

7. Задача:
У судовому засіданні розглядалася справа за обвинуваченням

Лященка та інших у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК
України. Під час судових дебатів захисник Лященка адвокат Іваненко
виступив із захисною промовою, в якій зазначив, що його підсудний
дійсно вчинив інкриміноване йому діяння. Однак на думку захисника,
зараз в країні взагалі і на заводі, де працює Лященко, зокрема, склалася
така ситуація, що підсудний просто не міг іншим чином покращити своє
матеріальне становище, яке стало дуже тяжким через постійні затримки
заробітної плати. Тим більше злочин Лященка виглядає незначним у
порівнянні з фінансовими махінаціями та корупційними діяннями. Через
це притягувати підсудного до відповідальності та застосовувати до нього
кримінальне покарання не можна.

Суддя після розгляду справи виніс обвинувальний вирок та
окрему постанову. У постанові було зазначено, що промова Іваненка під
час судових дебатів у відкритому судовому засіданні виправдовує
порушення законів, виражає явну неповагу до права. Такі
висловлювання з боку юриста недопустимі, бо могли негативно
вплинути як на учасників справи, так і на всіх присутніх, підштовхнути
їх до правопорушень. Іваненко, який дозволяє собі публічно пропагувати
правовий нігілізм, повинен бути позбавлений свідоцтва на право
займатися адвокатською діяльністю. Копія постанови була направлена
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до адвокатського об’єднання, членом якого є адвокат Іваненко та до
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вжиття
відповідних заходів.

Оцініть законність дій судді та адвоката. Як, на Вашу думку,
повинна вчинити кваліфікаційно-дисциплінарна комісія?

Тематика рефератів до семінарського заняття № 1
1. Видатні оратори Стародавньої Греції та Риму.
2. Формування адвокатури за польсько-литовської доби.
3. Видатні адвокати ХХ століття.
4.Кодекс українського права «Права, по которым судится

малороссийский народ».
5. Оплата праці адвокатів на різних етапах розвитку адвокатури.

Методичні рекомендації до теми
Під час підготовки до семінарського заняття студентам варто

спочатку опанувати теоретичний матеріал, а потім приступити до
виконання практичної частини. Практична частина виконується у зошиті
для семінарських занять.

При підготовці до семінарського заняття студентам варто
звернути увагу на такі положення. Предметом вивчення дисципліни в
широкому розумінні є процес виникнення та сучасний устрій адвокатури
– незалежної самостійної організації професійних юристів, яка у
встановленому законом порядку виконує важливу суспільну функцію –
захист прав та законних інтересів громадян і організацій, а також надає
їм необхідну правову допомогу; напрями та завдання діяльності
адвокатури, її взаємодія з іншими правоохоронними, громадськими,
державними утвореннями.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» (Закон) адвокатура в Україні – це недержавний самоврядний
інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання
інших видів правової допомоги на професійній основі, а також
самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в
порядку, встановленому цим Законом.

Визначення адвокатури закріплено в Законі й не може бути
довільним. Засвоюючи поняття адвокатури, варто враховувати, що
кожне слово у визначенні має смислове навантаження.

Як самостійний правовий інститут Адвокатура в Україні була
запроваджена після проведення на початку 60-х. рр. 19 ст. судової
реформи. Правову регламентацію інститут адвокатури дістав за
«Судовими статутами», затвердженими 20.11.1864 р.
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У дожовтневий період українська адвокатура не змогла набути
своїх специфічних рис. Новий етап в історії адвокатури України
пов’язаний із створенням в містах юридичних консультацій. 29 жовтня
1924 р. Постановою ЦВК СРСР були затверджені Основи судоустрою
СРСР і союзних республік, де зазначалось, що для надання юридичної
допомоги населенню засновуються колегії правозаступників. А у 1926 р.
Харківська губернська колегія захисників звернулася з пропозицією до
РНК проте, щоб назву «колегія захисників» змінити на «адвокатура».

16 серпня 1939 р. РНК СРСР затвердила Положення про
адвокатуру СРСР. Ним були визначені завдання адвокатури, керівництво
її діяльністю, структура та порядок прийому та виключення з колегії
адвокатів, дисциплінарна відповідальність.

Аналізуючи період діяльності адвокатури України в роки Великої
Вітчізняної війни, можна зробити висновок, що її організація і діяльність
визначалася умовами військового часу. Найбільш серйозні зміни,
полягали в розширенні сфери участі адвокатів у засіданні військових
трибуналів.

Положення про адвокатуру УРСР, затверджене Верховною Радою
України 1 жовтня 1980 р., регламентувало діяльність колегій адвокатів
республіки та розширило види юридичної допомоги що надовалися
громадянам. Колегії адвокатів в Україні формувалися за територіальним
принципом. Створювалися обласні і Київська міська колегія адвокатів.

З 1991 р. відповідно до закону України «Про підприємництво»
допускаються здійснення юридичної практики за ліцензією, а 20-22
вересня 1990 р. в м. Києві відбувся установчий з’їзд адвокатів
республіки, на якому була утворена Спілка адвокатів України –
незалежна, самоврядна організація, метою якої було об’єднання зусиль
адвокатів республіки.

19 грудня 1992 року Верховною Радою України було прийнято
Закон «Про адвокатуру». Завершальним етапом в сучасній історії
української адвокатури стало прийняття 5 липня 2012 року нового
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Питання про професійні права та обов’язки адвокатів, гарантії
адвокатської діяльності слід розглядати комплексно, враховуючи, що
вони закріплені Законом «Про адвокатуру та адвокатьску діяльність»,
передбачені Конституцією України, встановлені Основними
положеннями про роль адвокатів, прийнятими в серпні 1990 року VІІІ
Конгресом ООН по запобіганню злочинам, забезпечуються
Кримінальним кодексом України. Закріплення прав та обов’язків
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адвокатів, правових гарантій адвокатської діяльності на законодавчому
рівні ще недостатнє, особливо важливим є механізм їх реалізації.

Підготовка наступного питання теми семінарського заняття
потребує з’ясування основних організаційно-правових форм
адвокатської діяльності. Відповідно до ст. 4 Закону адвокат може
здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-
правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.
Адвокат вільний у виборі організаційної форми адвокатської діяльності.

Питання дисциплінарної відповідальності адвоката докладно
регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльнстіь» у ст.ст. з 33-42 розділу VІ. Відповідно до цих положень
адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у
порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим
Законом.

Під дисциплінарним провадженням розуміється процедура
розгляду письмової скарги (судова постанова чи інший документ), яка
містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного
проступку.Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (КДКА) за
адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі
адвокатів України. Пункт 1 ст. 33 Закону виключає можливість
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності поза межами
дисциплінарного провадження з підстав, не передбачених цим Законом.

Студентам варто звернути увагу на підстави притягнення
адвоката до дисциплінарної відповідальності, види стягнень, стадії та
процедуру дисциплінарного провадження

Під час підготовки до останнього питання теми варто опанувати
Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів
України 17.11.12 року. Норми цих Правил не відміняють і не замінюють
положень чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську
діяльність, а доповнюють і конкретизують його. Важливе значення при
цьому має міжнародно-правове регулювання етичних аспектів діяльності
адвокатів, що відображається в Основних положеннях про роль
адвокатів, прийнятих на VII Конґресі ООН з попередження злочинів.

Рекомендована література: базова: 1; 2; 5; 6; 18;20; 22; 23; 24;
26;  27; 28; 34; допоміжна:4; 5; 7; 13; 22.
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Семінарське заняття № 2
Тема: Адвокат у кримінальному, цивільному, господарському й

адміністративному судочинстві
Мета: з’ясувати зміст захисної діяльності адвоката в

кримінальному процесі; дослідити питання щодо представництва
адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб у цивільному,
господарському й адміністративному процесах; формувати вміння
орієнтуватись у питаннях участі адвоката в різних формах
судочинства, аналізувати і розуміти нормативно-правові документи,
що регулюють цю діяльність.

План заняття
Теоретична частина:
1.Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого,

підсудного.
2.Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та

цивільного відповідача.
3.Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.

Процесуально-правове становище адвоката під час ведення цивільних
справ у суді першої інстанції.

4.Процесуальний статус адвоката в господарському процесі.
Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.

5.Процесуальний статус адвоката в адміністративному
судочинстві.

Практична частина (завдання для виконання письмових
робіт):

1. Задача:
Справа по звинуваченню Мірошника С.Я. за ч. 2 ст. 186 КК

України була призначена на розгляд районним судом на 14 год. 15
жовтня. Фактично розгляд справи у суді розпочався о 10 год. того ж дня.
У протоколі судового засідання було зроблено помітку про те, що справа
розглядалась без участі потерпілих через нез’явлення їх у судове
засідання, у зв’язку з чим було оголошено їх показання, зафіксовані на
попередньому слідстві.

Декілька учасників судового засідання звернулись до
головуючого з проханням прискорити розгляд справи, оскільки до
від’їзду останньої електрички, якою вони змушені повернутись додому,
залишилось мало часу. Головуючий після цього запропонував
підсудному відмовитись від останнього слова, тому що він уже все
сказав при розгляді справи.
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Підсудний Мірошник і його захисник погодились з пропозицією
судді і він незабаром виніс обвинувальний вирок.

Які порушення кримінального процесу допущені у суді? У чому
полягає право на захист підсудного? Як представник потерпілого може
відстояти його порушене право?

2. Задача:
Вироком Черкаського районного суду Головко було засуджено за

ч. 1 ст. 286 КК України до 3 років позбавлення волі. Захисник
засудженого адвокат Білоног вважає, що вирок підлягає скасуванню
апеляційною інстанцією через однобічність та неповноту досудового та
судового слідства. Зокрема, не були задоволені клопотання Головка та
його захисника про виклик свідків Іванова, Петренка та Симонова, які
могли б дати свідчення, що мають істотне значення для справи, не була
проведена повторна автотехнічна експертиза, не з’ясована з достатньою
повнотою особа підсудного.

Складіть апеляційну скаргу на вирок Черкаського районного суду
від імені захисника або засудженого.

3. Задача:
Соловйов видав довіреність на ведення справи адвокату Петрову,

розраховуючи, що не зможе сам брати участь у процесі через
відрядження. Але він повернувся раніше і з’явився у судове засідання.
Відповідач заявив клопотання про недопущення Соловйова до участі в
справі, оскільки участь у ній вже бере його адвокат Петров. Суд
відмовив в задоволенні клопотання відповідача, допустивши до участі в
справі і позивача, і його адвоката. У касаційній скарзі відповідач
зазначив, що суд грубо порушив його право на захист та принцип
змагальності, вказуючи на те, що на боці позивача виступили двоє, а він
захищався один.

Чи правильні дії суду? Чи обгрунтовані доводи відповідача?
4. Задача:

До адвоката звернувся Іщук з проханням про відвід судді
Тернової.

Іщук розповів адвокату, що в провадженні Соснівського райсуду
м. Черкаси з 12 липня 2014 р. перебуває цивільна справа за позовом
Колінько до Іщука про виселення з жилого приміщення. В подальшому
відповідач виявив, що суддя Піроженко, який розглядає справу,
перебуває у близьких стосунках з позивачкою, зустрічається з нею поза
судом, тому винесене ним рішення по справі буде упередженим та
незаконним.

Складіть заяву про відвід судді.
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5. Задача:
Адвокат Грищенко представляє в суді інтереси позивачки

Рогожкиної у справі про поділ спадкового майна. В судовому засіданні
Грищенко заявив клопотання про затвердження мирової угоди, укладеної
між ним та відповідачами. Суддя відмовив у задоволенні клопотання,
оскільки, на його думку, мирову угоду може укласти лише сама
позивачка, представник же такого права не має. Грищенко заперечив,
вказавши, що, оскільки сама позивачка у судовому засіданні відсутня
через хворобу, то всі її процесуальні права може реалізувати він як її
представник.

Чи має право Грищенко укладати мирову угоду? Чим
підтверджуються його повноваження? Складіть відповідне доручення.

6. Задача:
Суддя Придніпровського райсуду м. Черкаси розглянув справу

про адміністративне правопорушення за ст. 173 КпАП України – дрібне
хуліганство, та виніс постанову про накладення штрафу в сумі 170 грн.
на громадянина Гончаренка.

У суді Гончаренко пояснив, що він перебував у нетверезому стані
у себе вдома та відпочивав, його дружина також була вдома. До дружини
зайшла її сестра, з якою Гончаренко перебував у неприязних стосунках,
та, побачивши Гончаренка в такому стані, викликала міліцію, в
результаті чого Гончаренко був притягнений до адміністративної
відповідальності. Сам Гончаренко працює у церкві і спиртними напоями
не зловживає. Після винесення постанови про накладення штрафу
Гончаренко дізнався, що він оскаржити її не має права. Гончаренко
звернувся до адвоката за наданням юридичної допомоги. Яким чином
слід вирішити дане питання?

Тематика рефератів до семінарського заняття № 2
1. Презумпція невинуватості підозрюваного, обвинуваченого та

підсудного.
2. Права та обов’язки адвоката-представника потерпілого на

різних етапах слідства.
3. Процесуально-правове становище адвоката в цивільному

процесі.
4. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів

фізичних та юридичних осіб в господарському та адміністративному
судочинстві.

5. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду
господарських справ.
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Методичні рекомендації:
Під час підготовки до семінарського заняття студентам варто

спочатку опанувати теоретичний матеріал, а потім приступити до
виконання практичної частини. Практична частина передбачає
вирішення задач, складання процесуальних документів, які виконуються
у зошиті для семінарських занять.

Значне місце адвоката-захисника у кримінальному процесі
відводиться новим Кримінальний процесуальним кодексом (далі – КПК).
Саме цим документом закладені основні гарантії адвоката-захисника у
кримінальному процесі, які відтворені і в Законі «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність». Статті 45-54 КПК регламентують низку питань,
пов’язаних з участю захисника у кримінальному провадженні.

Студентам варто звернути увагу на загальні правила участі
захисника у кримінальному провадженні, які викладено в ст. 46 КПК.
Захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом
для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку,
визначених ст.ст. 49 та 53 КПК. Відповідно до ст 54 КПК підозрюваний,
обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його.

Участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні
щодо особливо тяжких злочинів. У цьому випадку участь захисника
забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. В
інших випадках обов’язкова участь захисника забезпечується у
кримінальному провадженні відповідно до ст. 52 КПК.

Опанування другого питання варто починати з того, що серед
основних прав потерпілого у кримінальному провадженні виділяють
його право мати представника (п. 8 ч. 1 ст. 56 КПК). Це так зване
«договірне» представництво – за договором, за домовленістю сторін.
Особливістю кримінального провадження у суді є те, що у ньому може
бути розглянуте цивільне провадження. Тому важливим при вивченні
питання є встановлення процесуального статусу цивільного позивача і
цивільного відповідача у процесі, а також проблеми їх представництва.

Роль адвоката в сучасному цивільному процесуальному
законодавстві та в законодавстві України про адвокатуру визначається як
здійснення двох функцій – правозаступництва та представництва.

В цивільному процесі адвокат віднесений до групи осіб, які
беруть участь в справі та наділений процесуальними правами та
обов’язками, що передбачені ст. 44 Цивільного процесуального кодексу
України (далі – ЦПК). Повноваження на ведення справи в суді дає
адвокату право на здійснення від імені довірителя всіх процесуальних
дій, за винятком права укладати мирову угоду. (ст. 46 ЦПК).
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Повноваження адвоката як представника можуть засвідчуватись:
довіреністю фізичної особи; довіреністю юридичної особи; ордером,
який виданий відповідним адвокатським об’єднанням або договором.
Під час підготовки цього питання варто визначития із процедурою
представництва: із моменту укладання угоди про представництво
інтересів клієнта до розгляду справи у суді першої інстанції та винесення
рішення по суті( розділ ІІІ ЦПК – «Позовне провадження»).

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують
господарський процесуальний статус адвоката, є Закон України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» і Господарський процесуальний
кодекс (далі – ГПК).

Особливістю представництва у господарському судочинстві є те,
що представник не має самостійного процесуального статусу. ГПК
окремо не виділяє адвоката серед інших суб’єктів, які представляють
інтереси осіб в господарському суді. Адвокати представляють інтереси
своїх довірителів на основі довіреності.

Варто звернути увагу на те, що процес доведення (доказування) в
господарському судочинстві характеризується певними особливостями,
які зводяться в основному до того, що обставини справи
обґрунтовуються головним чином письмовими доказами. Речові докази
застосовуються достатньо нечасто, а свідчення свідків як докази взагалі
не допускаються.

Нову сторінку в адвокатській діяльності відкриває початок ери
функціонування адміністративних судів в Україні. Для адвокатури це
означає появу величезного пласта справ у сфері державного управління і
можливості брати участь у вирішенні спорів державного значення.
Основними нормативно-правовими актами, що регламентують
адміністративно-про-цесуальний статус адвоката, є Закон України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» і Кодекс адміністративного
судочинства України (далі – КАСУ).

До особливостей адміністративного судочинства, важливих з
професійного погляду адвоката, слід віднести статус відповідачів у
справі, якими, за визначенням ст. 1 КАСУ, є органи державної влади,
місцевого самоврядування, їхні посадові та службові особи, інші
суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. При
вивченні цього питання варто звернути увагу на процесуальний статус
адвоката у процесі і процедуру розгляду справ у суді першої інстанції.

Рекомендована література: базова: 1; 4; 5; 8; 13;18; 19; 20; 29;
34; 38; 39; допоміжна: 2; 9; 11; 18; 21; 23; 33.
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.
Завдання для самостійної роботи

Завдання для самостійної роботи складаються із опрацювання
питань, що виносяться на самостійне вивчення, та виконання письмової
роботи.

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ

1. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу
«Адвокатура України».

2. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та
існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

3. Організація адвокатури за Литовськими статутами.
4. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым

судится малороссийский народ».
5. Адвокатура у період судової реформи 1864р.
6. Розвиток адвокатури в радянський період.
7. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.
8. Верховенство права, законність, гуманізм, демократизм,

добровільність, незалежність та самоврядність як принципи організації
та діяльності адвокатури.

9. Правовий статус адвоката.
10. Гарантії адвокатської діяльності.
11. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.
12. Адвокатський запит.
13. Набуття, зупинення та припинення права на заняття

адвокатською діяльністю.
14. Значення Присяги адвоката.
15. Особливості статусу адвоката іноземної держави. Здійснення

в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.
16. Засади та завдання адвокатського самоврядування.
17. Національна асоціація адвокатів України.
18. З’їзд адвокатів України: склад та функції.
19. Склад та повноваження Ради адвокатів України.
20. Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону.
21. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури.
22. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури.
23. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності

адвокатури.
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24. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним
процесуальним кодексом України.

25. Документи, що підтверджують повноваження захисника.
26. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.
27. Участь адвоката в апеляційному та касаційному

провадженнях.
28. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги в

кримінальному судочинстві.
29. Участь адвоката-захисника та адвоката-представника у

перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами й Верховним
судом України.

30. Права та обов’язки адвоката в цивільному процесі.
31. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних

справ.
32. Сутність надання правової допомоги під час оскарження

судових рішень. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах
України.

33. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних
осіб в органах державної влади України, зокрема у Державній
виконавчий службі.

34. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.
35. Права та обов’язки адвоката в адміністративному процесі.
36. Сутність надання правової допомоги під час оскарження

судових рішень у господарському судочинстві.
37. Оскарження судових рішень у адміністративному

судочинстві.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ (ПИСЬМОВОЇ)
РОБОТИ

Письмове завдання складається із двох частин.
Перша частина є логічно сформульованим і поставленим в

проблемному плані конкретним питанням. Номер завдання відповідає
останній цифрі № залікової книжки студента.

Друга частина – це тестові завдання, які підготовлені таким
чином, що лише один варіант у кожному питанні вважається абсолютно
вірним. Тому необхідно зазначати найбільш вірний варіант відповіді
(записуються лише № питання та варіант відповіді).

Виконана робота рецензується викладачем та оцінюється ним за
національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно») або за
шкалою ESTC.
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Контрольні питання
1. Організаційні форми діяльності адвокатури України.
2. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
3. Повноваження захисника в кримінальній справі.
4. Обставини, що виключають участь у справі захисника.
5. Повноваження адвоката в стадії судового виконання.
6. Участь адвоката в стадії апеляційного провадження.
7. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача і
цивільного відповідача.
8. Надання юридичної допомоги суб’єктам підприємницької
діяльності.
9. Участь адвоката у досудовому  врегулюванні господарських
спорів.
10. Повноваження адвоката у справах з адміністративно-правових
відносин.

6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Афінське судочинство вимагало, щоб:
а) захист невіддільний був від судового представництва;
б) сторони особисто виступали в суді на свій захист;
в) сторони виступали разом із правозаступниками;
г) правозаступництво було відокремлене від представництва.
2. У стародавні часи більшість адвокатів була:
а) ораторами;
б) правозаступниками;
в) священнослужителями;
г) представниками.
3. Основних рис адвокатура почала набувати:
а) з ХІІ ст.;
б) з ХІХ ст.;
в) з ХVІ ст;
г) з ХІІІ ст.
4. Розвиток світової адвокатури почався:
а) з грецької адвокатури;
б) з китайської адвокатури;
в) з римської адвокатури;
г) з німецької адвокатури.
5. Вважають, що українській адвокатурі передувало:
а) судове представництво;
б) правозаступництво;
в) ораторство;
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г) представництво і правозахист.
6. Професійна адвокатура в Україні сформувалася за часів:
а) звичаєвого права;
б) польсько-литовської доби;
в) канонічного права;
г) гетьманщини.
7. За часів польсько-литовського панування діяльність адвокатури в
Україні регулювалася:
а) кодексом «Права, по которым судится малороссийский народ»;
б) Конституцією;
в) Біблією;
г) Литовськими статутами.
8. За часів Гетьманщини, згідно із загальним правилом, адвокатами
могли бути:
а) кожна вільна людина;
б) духовні особи;
в) повнолітні, християнської віри, розумово й фізично повноцінні,
світського стану чоловіки і жінки;
г) повнолітні, християнської віри, розумово й фізично повноцінні,
світського стану чоловіки.
9. Присяжні повірені повинні були мати стаж судової роботи або
роботи помічника повіреного не менше, ніж:
а) одного року;
б) трьох років;
в) п’яти років;
г) шести років.
10. «Товариш» – це:
а)  заступник голови Ради повірених;
б) помічник голови Ради повірених;
в) Голова Ради повірених;
г) приватний повірений.
11. У якому з варіантів найбільш повно зазначено перелік
документів, що посвідчують повноваження адвоката щодо надання
правової допомоги?
а) договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, подання;
б) договір про надання правової допомоги, протест, ордер, доручення
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
в) договір про надання правової допомоги, довіреність, подання,
доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
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г) договір про надання правової допомоги, свідоцтвом про право на
зайняття адвокатською діяльністю, довіреність, ордер, доручення центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
12. Адвокату забороняється:
а) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання
правової допомоги;
б) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську
таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх
осіб;
в) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, навіть, коли адвокат
впевнений у самообмові клієнта;
г) відмовлятися від надання правової допомоги.
13. Протягом якого терміну може бути оскаржено рішення про
відмову у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру
адвокатів України:
а) 25 днів з дня його отримання;
б) 20 днів з дня його отримання;
в) 30 днів з дня його отримання;
г) 31 день після його отримання.
14. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється шляхом
зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю у випадках:
а) подання адвокатом заяви про зупинення права на заняття
адвокатською діяльністю до регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури;
б) набрання законної сили рішенням суду стосовно адвоката за вчинення
злочину;
в) здійснення адвокатом підприємницької діяльності;
г) подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за
адресою робочого місця адвоката.
15. Якими нормативно-правовими актами передбачені гарантії
адвокатської діяльності:
а) Конституцією України;
б) Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», іншими законодавчими актами України;
в) Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року;
г) Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
16. Представник ради адвокатів регіону має бути присутній:
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а) під час проведення обшуку будь-якого володіння адвоката,
приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу
до речей адвоката;
б) під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння
адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність,
тимчасового доступу до речей і документів адвоката;
в) під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення
кримінального провадження;
г) під час проведення обшуку чи огляду будинку, квартири, іншого
володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність,
тимчасового доступу до речей, які становлять адвокатську таємницю.
17. Адвокату гарантується право на:
а) забезпечення оплати праці за участь у кримінальному судочинстві;
б) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад
публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх
переконливості;
в) втручання в особисте життя клієнта;
г) ототожнення адвоката з клієнтом.
18. З яких стадій складається дисциплінарне провадження щодо
адвоката?
а) перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,
порушення  дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,
прийняття рішення у дисциплінарній справі;
б) збирання та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок
адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної
справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі;
в) перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок
адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної
справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі;
г) збирання, перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний
проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд
дисциплінарної справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі.
19. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється
шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю у разі:
а) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді
припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
б) надання недостовірних відомостей, на підставі яких особа стала
адвокатом, повідомлення про які унеможливили б отримання свідоцтва
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про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги
адвоката України;
в) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено
дієздатним;
г) накладення на адвоката кримінального покарання у вигляді
позбавлення права займатися адвокатською діяльністю.
20. Єдиний реєстр адвокатів України створений з метою:
а) збирання, перевірки, обліку та надання достовірної інформації про
чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів
іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю
в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської
діяльності;
б) отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації про
адвокатів іноземних держав;
в) збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про
чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів
іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю
в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської
діяльності;
г) обробки персональних даних адвокатів України, адвокатів іноземних
держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні,
про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
21. Адвокат здійснює представництво щодо:
а) інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних
судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних
держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших
міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
б) інтересів потерпілого при розгляді справи про кримінальне
правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
в) інтересів фізичних і юридичних осіб у третейських судах при
здійсненні цивільного, господарського та кримінально судочинства, а
також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними
особами;
г) інтересів фізичних осіб в іноземних, міжнародних судових органах,
якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав,
статутними документами міжнародних судових органів та інших
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міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
22. Які види безоплатної адвокатської правової допомоги Вам
відомі?
а) конституційна;
б) первинна і вторинна;
в) правова;
г) конституційна та правова.
23. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за
зверненням:
а) центрів з надання безоплатної правової допомоги;
б) комісій, утворених для цієї мети радами адвокатів регіонів;
в) правоохоронних органів;
г) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
24. Адвокат відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» може здійснювати адвокатську діяльність:
а) письмово та усно;
б) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи
адвокатського об’єднання;
в) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи
місцевими, всеукраїнськими, міжнародними об’єднаннями;
г) на всій території України та за її межами, якщо це передбачено
Законом України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
25. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть:
а) не більше п’яти захисників одного потерпілого;
б) не більше трьох захисників одного обвинуваченого;
в) не більше п’яти захисників одного підозрюваного;
г) не більше п’яти захисників одного обвинуваченого.
26. Назвіть, який з видів діяльності не є адвокатським:
а) надання консультацій;
б) засвідчення копій документів у справах, які ведуть адвокати;
в) засвідчення справжності підпису осіб, причетних до справи;
г) підготовка позовної заяви.
27. Адвокати надають правову допомогу:
а) тільки фізичним особам;
б) тільки юридичним особам;
в) тільки державним органам;
г) фізичним та юридичним особам.
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28. На адвоката відповідно до законодавства України покладено такі
функції:
а) тільки представництва;
б) правозаступництва й представництва;
в) тільки надання консультацій;
г) правозаступництва, представництва та консультативну.
29. Однією з гарантій адвокатської діяльності є:
а) заборона прослуховування телефонних розмов адвоката у зв’язку з
оперативно-розшуковою діяльністю без санкції відповідного прокурора;
б) матеріальна винагорода за шкідливі умови праці;
в) довічний імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності за
певні види діяльності;
г) оплата праці помічника за рахунок держави.
30. Адвокат, збираючи відомості про факти, що можуть бути
використані як докази:
а) має право застосовувати науково-технічні засоби відповідно до
чинного законодавства;
б) не має права використовувати науково-технічні засоби;
в) може проводити оперативно-розшукову діяльність;
г) чинним законодавством це право адвоката не визначено.
31. Адвокат не має права взяти на себе захист іншої особи або
надавати їй правову допомогу, якщо:
а) це суперечить інтересам особи, якій він раніше надавав правову
допомогу;
б) це суперечить інтересам інтересам слідчого і прокурора;
в) він навчався у одному навчальному закладі з клієнтом;
г) він є родичем голови Верховного Суду України.
32. Адвокат може відмовитись від участі у справі у зв’язку із:
а) хворобою;
б) відсутністю доступу до нормативної бази;
в) високою зайнятістю;
г) недостатньою компетентністю.
33. Слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені без участі захисника
у випадку:
а) коли присутність захисника не є обов’язковою у проведенні слідчих
дій;
б) бажання обвинуваченого щодо проведення таких дій без адвоката;
в) бажання слідчого судді щодо проведення таких дій без адвоката;
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г) відсутності захисника без поважних причин і якщо підозрюваний,
обвинувачений чи підсудний не заперечують проти проведення таких дій
без адвоката.
34. Адвокат не може одночасно представляти інтереси сторони та
третьої особи:
а) у будь-яких випадках;
б) якщо довірителі не перебувають у родинних стосунках;
в) якщо учасники процесу заперечують;
г) якщо інтереси довірителів суперечать один одному.
35. Адвокат, повноваження якого, як представника, посвідчені
ордером:
а) має всі права сторони, яку він представляє;
б) не має права змінювати позовні вимоги;
в) має право на представлення двох протилежних сторін одночасно;
г) має всі права сторони, якщо інше не зазначено у договорі.
36. Витрати на допомогу адвоката як представника:
а) до судових витрат не відносяться;
б) до судових витрат не відносяться, якщо адвокат представляє інтереси
неповнолітнього;
в) до судових витрат відносяться;
г) до судових витрат не відносяться, якщо про це вказано у законі.
37. Особа, що надає правову допомогу в цивільному процесі має
право:
а) знайомитися з матеріалами справи;
б) усно консультувати іншу сторону;
в) укладати від імені клієнта мирову угоду;
г) має право вимагати зупинити судове засідання.
38. Якщо сторона, яку представляє адвокат присутня в судовому
засіданні, то адвокат може давати пояснення за клієнта:
а) з дозволу суду і третьої сторони;
б) з дозволу іншої сторони;
в) у разі клопотання клієнта;
г) з дозволу суду.
39. Повноваження адвоката як представника у господарському
процесі посвідчуються:
а) довіреністю, ордером і договором;
б) паспортом;
в) адвокатським свідоцтвом;
г) письмовою заявою.
40. Ордер посвідчує повноваження адвоката як представника:
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а) в будь-якому випадку;
б) лише тоді, коли він виданий адвокатським об’єднанням;
в) за дозволом суду;
г) тільки якщо це право зазначено у виданій адвокату довіреності.

Перелік питань для підготовки до заліку

1. Предмет, система і нормативно-правові джерела навчальної
дисципліни «Адвокатура України».

2. Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської
діяльності.

3. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та
адвокатської діяльності в Україні.

4. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції
України, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових
документів.

5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її
діяльності на сучасному етапі.

6. Верховенство права, законності, гуманізму, демократизму,
добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації
та діяльності адвокатури.

7. Організаційні форми адвокатської діяльності.
8. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.
9. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської

діяльності.
10. Законодавче врегулювання та практика діяльності

адвокатських об’єднань в Україні.
11. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та

адвокатських об’єднань.
12. Види адвокатської діяльності.
13. Професійні права та обов’язки адвоката.
14. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.
15. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською

діяльністю.
16. Особливості статусу адвоката іноземної держави.
17. Засади та завдання адвокатського самоврядування.
18. Національна асоціація адвокатів України.
19. Організаційні форми адвокатського самоврядування.
20. Конференція адвокатів регіону.
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21. Рада адвокатів регіону.
22. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури.
23. Ревізійна комісія адвокатів регіону.
24. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури.
25. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної

відповідальності.
26. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно

адвоката.
27. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.
28. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.
29. Оскарження рішення у дисциплінарній справі.
30. Вища ревізійна комісія адвокатури.
31. З’їзд адвокатів України: структура та функції.
32. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України.
33. Повноваження голови Ради адвокатів України.
34. Обов’язковість рішень органів адвокатського

самоврядування.
35. Фінансове забезпечення органів адвокатського

самоврядування.
36. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності

адвокатури.
37. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської

етики.
38. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката.
39. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові

особливості відносин між адвокатами при рекомендації клієнта.
40. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо

забезпечення дотримання правил адвокатської етики.
41. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового

розслідування.
42. Розірвання угоди про надання правової допомоги.
43. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.
44. Етичні засади відносин адвоката з судом.
45. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій

та публіцистичній діяльності адвоката.
46. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.
47. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування

кримінальної юстиції.
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48. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним
процесуальним кодексом України.

49. Загальні правила участі захисника у кримінальному
провадженні.

50. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді.
51. Надання правової допомоги свідку.
52. Представництво в кримінальному процесі.
53. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.
54. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної

дії.
55. Відмова від захисника або його заміна.
56. Подання захисником скарг та клопотань.
57. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
58. Захист підозрюваного.
59. Захист потерпілого.
60. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних

дій.
61. Участь адвоката в апеляційному та касаційному провадженні.
62. Механізм забезпечення права на захист.
63. Система безоплатної правової допомоги в Україні.
64. Організація роботи адвоката в цивільному, господарському та

адміністративному процесах.
65. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.
66. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.
67. Процесуальний статус адвоката в адміністративному

судочинстві.
68. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів

фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та
адміністративному судочинстві.

69. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та
господарських справ.

70. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових
рішень.

71. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.
72. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та

юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному
судочинстві.

73. Міжнародні стандарти адвокатської професії.
74. Відносини адвоката іноземної держави з органами

адвокатського самоврядування.
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75. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних
осіб в органах державної влади України та міжнародних судових
установах.
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ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія вчень про державу і право» вивчається під час VІ

семестру на ІІІ курсі. Передбачено, що під час вивчення навчальної
дисципліни «Історія вчень про державу і право» студенти денної та
заочної форм навчання виконують реферат. Для освоєння предмету
відводиться 108 година, з них 10 аудиторних (6 годин лекцій та 4 години
практичні заняття). Значна частина часу (98 год.) надається студенту для
самостійної роботи. Вивчення навчальної дисципліни завершується
складанням іспиту

Історія політичних і правових учень є наукою, що вивчає
виникнення, розвиток, взаємодію політико-правових учень; їх вплив на
право і державу; закономірності і особливості розвитку певних ідей та
теорій в окремих державах та в окремі періоди розвитку держави і права:
Давні часи, Середньовіччя, Новий час. Відмінності у процесах розвитку
вчень про державу і право у різних країнах змушують деталізувати ці
періоди. Не відходячи від традицій, які склались у літературі з Історії
політичних і правових учень, акцент робиться на політико-правових
концепціях окремих мислителів.

Завданнями курсу є:
– ознайомити студентів із: 1) основними закономірностями

процесу формування, розвитку, зміни вчень про державу і право; 2)
особливостями значних політично-правових теорій в державно-правовій
культурі країн світу, в т.ч. в Україні; 3) тенденціями диференціації та
інтеграції політико-правових доктрин.

– сформувати навички самостійно аналізувати державно-правові
ідеї минулого, давати їм науково об’єктивну оцінку.

– навчити володіти поняттями і категоріями, які ввійшли в
скарбницю загальнолюдської політичної і правової культури; творчо
застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих часів при
поясненні сучасних вітчизняних і зарубіжних державно-правових теорій

2.ПРОГРАМА КУРСУ

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Предмет і метод Історії вчень про державу і право

Предмет Історії вчень про державу і право. Її місце в системі
юридичних наук. Поняття та співвідношення політичних вчень, доктрин,
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програм, теорій, ідей, поглядів. Методологічні підходи до пізнання
історико-правових явищ. Методи Історії політичних і правових вчень.
Джерела Історії політичних і правових вчень. Суспільно-політичні,
правові, філософські трактати, історико-правові пам’ятки, нормативні
акти. Періодизація Історії політичних і правових вчень. Структура курсу.

Тема 2. Політичні і правові вчення у давнину
Загальна характеристика політичної і правової думки в державах

Стародавнього Сходу. Політичні і правові вчення Стародавнього Єгипту.
Політична і правова думка Стародавньої Індії. Походження політичної
влади. Правові вчення Стародавнього Китаю. Політичні і правові вчення
в Стародавньому Ізраїлі. Вплив єгипетської, ассирійської та вавілонської
політичної і правової думки. Біблія (Старий Заповіт) як джерело
правових принципів для іудеїв та християн.

Загальна характеристика політичних і правових вчень Греції.
Політичні і правові ідеї Сократа. Форми державного устрою. Критика
демократії. Проекти ідеальної держави Платона. Політика як царське
мистецтво. Вплив місцевості, клімату і землі на державний устрій.
Трактати Арістотеля як джерело політико-правових вчень античності.
Держава як політичне спілкування вільних і рівних людей. Держава –
продукт природного розвитку. Правильні та неправильні форми держави.
Відмінність права і закону. Законодавство як частина політики.
Політико-правові ідеї епохи еллінізму. Епікур. Мета державної влади –
забезпечення безпеки громадян. Грецький стоїцизм. Значення грецької
політичної і правової думки для європейської цивілізації.

Основні напрямки політичної і правової думки у Давньому Римі.
Ціцерон про форми правління. Влада народу як “безумство і безчинство
натовпу”. Природне право як вищий, істинний закон. Римські стоїки.
Римські юристи. Основоположник світської юриспруденції Гней Флавій.
Закони ХІІ таблиць, право понтифіків, коментарі до едиктів міського
претора як джерела правових ідей. Етичні засади римського права. Роль
римської правової думки у формуванні європейської правової науки та
системи законодавства.

Виникнення політичних і правових ідей християнства. Новий
Заповіт (Євангеліє) як джерело політико-правових ідей християнства.
Політичні і правові ідеї у творах раннєхристиянських мислителів.
Зародження теоретичних доктрин. Вплив раннєхристиянської політичної
і правової думки на політико-правові вчення Середньовіччя та Нового і
Новітнього часу.
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Тема 4. Вчення про державу і право в Європі у період
Середньовіччя.

Три етапи розвитку Європейської середньовічної політичної і
правової думки. Символічність політичної і правової думки цього
періоду. Теоретичні правові теорії. Хома Аквінський. Види законів.
Елементи державної влади: суть, походження, використання. Значимі
форми держави – інтерпретація Х. Аквінським арістотелівської
класифікації. Політико-правове вчення Марсилія Падуанського.
Структура трактату “Defensor Pacis”: світська теорія держави, роль і
призначення церкви. Виявлення головної причини роздорів між церквою
і державою. Генезис держави – розвиток із сім’ї як первинного елемента
людської асоціації. Трактовка народного суверенітету. Громадянин і
громадянське суспільство. Суверен у творі “Detensor minor”.

Проблеми уряду, який приводить закони до виконання. Правові
погляди середньовічних юристів. Ірнерій з Болонії. Школа глосаторів.
Corpus Juris Civilis. Школа постглосаторів (коментаторів). Генрі Брактон
і його трактат “Про закони і звичаї Англії”. Похвала законам Англії
Джона Фортескью. Перший політико-правовий трактат в Русі-Україні
“Слово про Закон і Благодать”, Правда Ярослава чи Руська Правда та
політико-правові ідеї, закладені в ній. Політичні і правові ідеї
середньовічних єретичних рухів у Європі.

Тема 5. Вчення про державу і право епохи Відродження і
Реформації.

Повернення до античних принципів у філософії, політиці і праві.
Етапи розвитку політичної і правової думки епохи Відродження:
гуманістичний або антропоцентричний, неоплатонічний,
натуралістичний та їх характеристика. Політико-правові ідеї
європейського гуманізму XIV-XVI ст. Політико-правові ідеї в творі
Еразма Ротердамського “Виховання християнського правителя”.
Політичні і правові ідеї Реформації. Протиставлення політики
богословію. Ідеї Джона Уікліфа про зверхність короля над духовенством.
Мартін Лютер. Держава і право в його системі. Томас Мюнцер як
селянсько-плебейський вождь Реформації. Жан Кальвін. Виникнення
утопічного соціалізму. Світська теорія про походження і форми держави
Ніколо Макіавеллі. Про завдання і засоби політики, державного
управління в його концепції. Ідея сильної централізованої влади. Суть
макіавелізму. Франческо Гвічардіні про народне правління як приховану
тиранію. Політичні і правові ідеї тираноборців (монархомахів). Жан
Боден про суверенітет як ознаку державної влади взагалі та форми
держави. “Очищений” арістотелізм в поясненні держави і права. Жан
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Боден як апологет абсолютизму та монархії. Родина (сім’я) і держава як
“спілкування” родин. Влада глави родини: подружня, батьківська,
панська (над рабами і слугами). Види державних утворень: 1. заснованих
на нерівності (васальна держава, федерація); 2. заснованих на рівності
(конфедерація). Політико-правова концепція Івана Вишенського.
Ст. Оріховський-Роксолан про місце влади короля у владному
трикутнику.

Змістовий модуль 2.
Тема 6. Політичні і правові вчення в Голландії та Англії в період

ранніх буржуазних революцій
Соціально-політична характеристика епохи та її відображення в

політичній та правовій свідомості. Юридичний світогляд. Загальна
характеристика природничо-правової доктрини. Правові вчення в
Голландії. Теорія природного права Гуго Гроція. Погляди на походження
держави. Вчення про суверенітет влади та його носіїв. Основні ідеї
міжнародного права Г.Гроція. Бенедикт (Барух) Спіноза. Основні
напрямки політичної і правової думки в період Англійської революції
XVII ст. Політичні та правові погляди роялістів. Концепції абсолютизму.
Роберт Філмер. Політичні і правові ідеї прихильників парламенту в
передреволюційний період. Індепеденти. Правові погляди противників
королівського абсолютизму в період революції і протекторату
О. Кромвеля. Позиція поміркованих (грандів). Джон Мільтон і Джейм
Гарінгтон. Погляд на організацію державної влади. Захист
демократичних прав і свобод. Політико-правові погляди левелерів. Джон
Лільберн. Природні права за Дж. Лільберном. Особливості його теорії
народного суверенітету. Погляди на організацію державної влади.
Політико-правові ідеї діггерів. Проект конституції Уінстенлі. Політико-
правове вчення Томаса Гобса. Його трактат “Левіафан або матерія,
форма і влада держави”. Теорія природного права, договірне походження
держави, форма держави і державний суверенітет. Верховна влада і
недопустимість розподілу влади. Право в об’єктивному і суб’єктивному
розумінні. Правопорядок і законність.

Тема 7. Вчення про державу та право в Англії епохи Славної
революції, Реставрації та становлення конституційної монархії

Джон Локк і його вчення про державу і право. Теоретичне
обгрунтування компромісу 1688 р. “Два трактати про громадянське
правління”. Природний стан і держава. Теорія розподілу влади. Система
конституціоналізму за Дж. Локком. Демократичні течії в англійській
політико-правовій думці. Зародження утилітаризму. Ієремія Бентам.



41

Принцип корисності в праві, зокрема в кримінальному. Ідея перебудови
держави і права на наукових основах та приведення їх у відповідність з
природою людини.

Тема 8. Політичні і правові вчення в Німеччині та Італії на
початку Просвітництва

Суспільно-політична характеристика періоду. Ідея побудови
юридичної науки на світській основі. С. Пуфендорф, його інтерпретація
природного права. Секуляризація політичної теорії. Договори як правова
основа держави. Єдина верховна влада як душа держави. Розвиток ідеї
звільнення юриспруденції від богословія в працях Х. Томазія.
Особливості італійської політико-правової думки в епоху Просвітництва.
Дж. Віко про циклічність історії та суспільно-політичного розвитку.
Фази історичного розвитку: Божественна – з управлінням жерців; героїв
– з владою аристократії; людей – з демократичним представництвом та
народним суверенітетом. Раціоналістична критика Віко теорії
природного права (концепції договірного походження держави). Чезаре
Бекарія як родоначальник класичної школи права. Природничо-правова
доктрина Бекарія – індивід відчужує частину свободи для об’єднавчої
інституції – держави. Кримінально-правові погляди мислителя.

Тема 9. Політичні і правові вчення епохи Просвітництва в
Україні

Києво-Могилянська Академія як культурний і духовний центр
східних слов’ян. Політико-правові погляди професорів Академії.
Політичні і правові погляди Б. Хмельницького та І. Мазепи. “Вивід прав
України” П. Орлика. Конституція 1710 року – перша європейська
конституція. Ідея розподілу влади та баланс її гілок. Ф. Прокопович, його
ідея “філософа на троні” та апологетика абсолютизму. Етичні і правові
погляди Григорія Сковороди.

Тема 10. Вчення про державу та право періоду Великої
Французької революції

Соціально-економічні обставини. Політичні і правові погляди
Вольтера. Політико-правова доктрина Ш. Монтеск’є. Його вчення про
фактори, які визначають характер законодавства. Погляди на форму
держави. Визначення політичної свободи. Вчення про розподіл влади.
Політико-правове вчення Ж.-Ж. Руссо. Руссо про походження і суть
держави. Особливості його договірної теорії походження держави.
Теорія народного суверенітету. Поняття “загальної волі” і “волі всіх”.
Погляди на організацію державної влади. Руссо про міжнародне право.
Політико-правові вчення французького утопічного соціалізму. Жан
Мельє про походження політичної влади і її зв’язок з приватною
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власністю. Шляхи перебудови політичного ладу. Морелі про
регламентацію в законі державної влади і державного управління.
Політична програма Грекха Бабефа. Його ідеї народної конституції.
Наполеон Бонапарт. Політико-правові погляди. Державний устрій і
політичний режим за Наполеона. Наполеонівська рецепція римського
права. Вплив ідей Великої Французької революції на становлення
континентальної системи права.

Тема 11. Політичні і правові вчення в США в період боротьби за
незалежність

Загальна характеристика основних напрямків політико-правової
думки. “Основні уложення” проголошені в Конституції 1639 р.
Політико-правові ідеї періоду боротьби за незалежність і вироблення
Конституції. Декларація незалежності, прийнята 4 липня 1776 р. Статті
про конфедерацію і вічний союз 1781 р. як джерела політико-правової
думки. Політико-правові погляди “федералістів” і їх відображення у
вченні Гамільтона. Гамільтон про розподіл влади і його практичне
здійснення. Б. Франклін про роль північноамериканських штатів і Англії
як двох суверенних і рівноправних частин імперії. Політико-правові
погляди Т. Джеферсона. Втілення ідей Т. Джеферсона в “Декларації
незалежності” та “Білі про права”. Томас Пейн. Джон Адамс як автор
першої фундаментальної праці з питань держави і політичної науки: “В
захист конституцій урядової влади в США”.

Тема 12. Вчення про державу та право періоду класичної
німецької філософії

Суспільні відносини в Німеччині в кінці ХVIII – початку ХІХ ст. і
їх відображення в політичній і правовій свідомості. Історична школа
права: Густав Гуго, Ф.К. Савіньї. Критика природничо-правової теорії.
Право за І. Кантом. Ставлення його до природничо-правової теорії.
Правовий лібералізм І. Канта. Особливості його теорії поділу влади і
вчення про організацію державної влади. Народ як вища влада за
Йоганом Готлібом Фіхте. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Держава за
Гегелем. Внутрішній устрій і структура влади в державі. Влада князя.
Урядова влада. Законодавча влада. Станове представництво. Міжнародне
право і міжнародні відносини. Неогегеліанські теорії держави і права.
Значення гегелівської політико-правової доктрини для формування
новітніх поглядів на державу і право. Значення класичної німецької
політико-правової думки.

Тема 13. Європейська політична і правова думка ХІХ ст.
Загальна характеристика суспільно-політичних обставин. “Роздуми

про Французьку революцію” Едмунда Бйорка. Критика ним народного
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суверенітету. Держава, суспільство і право – результат тривалої еволюції
і не можуть перебудовуватись волею людей (Е. Бйорк). Політико-правові
доктрини лібералізму як основного напрямку політико-правової думки
першої половини ХІХ ст. Політичне вчення Б. Констана. Його
інтерпретація теорії розподілу влади. Лібералізм політико-правової
доктрини Г. Єлінека. А. Есмен про деспотизм законодавчих зібрань.
Його трактат “Загальні засади конституційного права. Особливості
правового лібералізму в Англії. І. Бентам. Політико-правові ідеї в
позитивізмі. Огюст Конт про заміну “ретроградної аристократії” і
“анархічної республіки” на соціократію. Необхідність світської і
духовної влади. Юридичний позитивізм (Джон Остін). К. Бергбом як
представник юридичного позитивізму. Захист Джоном Стюартом
Міллем лібералізму та індивідуалізму. Герберт Спенсер про функції
держави і головну з них – захист від зовнішніх та внутрішніх ворогів.
Типи суспільно-політичної організації: воєнний і промисловий. Теорія
“надкласової монархії” Л. Штейна. Його законодавча, урядова і княжа
(монархічна) влади. Політико-правові погляди в неоідеалістичних
філософських течіях. Політико-правова доктрина утопічного соціалізму.
Анархічні політико-правові ідеї. Ірраціоналістські філософські течії.
Політико-правові ідеї цього напрямку в суспільній думці. Волюнтаризм
Артура Шопенгауера. Фрідріх Ніцше про “волю до влади”, як силу, що
рухає історію. Негативізм до народних мас і демократії. Критика
соціалізму як тиранії. Його заклик до вирощування нових пород людей
“філософів-законодавців” і послушних людей “низу”. Освальд Шпенглер
про соціалізм як суспільство з імперіалістичними цілями. Критика ним
демократії, необхідність соціальних антагонізмів між виконавцями і
керівниками. Політико-правові ідеї прагматизму.

Змістовий модуль 3.
Тема 14. Політико-правові доктрини в Україні у ХІХ ст.

Українська політико-правова думка. Григорій і Василь Полетики.
“Руська трійця”. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства
і їх значення для розвитку української правової і політичної думки. Ідея
політичної незалежності України. Вплив творчості Т. Шевченка на
формування національної програми Кирило-Мефодіївського братства.
Політико-правове вчення М. Драгоманова. Історія філософії права та
Філосософія права П. Юркевича. Погляди на суспільство, державу і
право Івана Франка. І. Франко про самостійну українську державу.
Політико-правові погляди В. Подолинського та М. Ковалевського.

Тема 15. Вчення про державу та право ХХ-ХХІ ст.ст.
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Політико-правові ідеї пізнього прагматизму. Теорії “солідаризму”
та “інституціоналізму”. Теорія соціальних фракцій Л. Дюгі. Концепція
корпоративної держави. Використання її в практиці фашизму.
Нормативістська теорія Кельзена. Його міжнародно-правові ідеї.
Критика принципу державного суверенітету. Політико-правові ідеї
періоду “срібного” віку російської філософії. Політико-правові ідеї в
феноменології. Психологічна теорія права Л. Петражицького. Карл
Густав Юнг про “архетипи” свідомості. Політико-правові ідеї в
екзистенціоналізмі. Соціологічний напрямок в юриспруденції ХХ ст.
Соціологічна теорія права. Соціологія законності. Паунд. “Реалістична”
теорія права в США. Школа “вільного права”. Ерліх. Макс Вебер і його
трактування соціальної поведінки. “Легітимний порядок”, право, влада і
панування за М. Вебером. “Ієрократія” або священний союз як нове
соціальне утворення. Національно-демократичні і націоналістичні
політико-правові доктрини.

Політико-правові ідеї націонал-соціалізму. Теорія і практика
державно-правової організації. Тоталітаризм. Неофашизм та
необольшевизм. Їх політико-правові концепції.

Політико-правові ідеї в релігійних доктринах.  Політико-правові
ідеї сіонізму. Політико-правові ідеї ісламського фундаменталізму.

Політико-правові ідеї в доктринах держави “загального блага”,
“плюралістичної демократії”. Теорія “конвергенції”. Постіндустріальне
суспільство, специфіка його держави і права. Зв’язок демократії і
“відкритого суспільства”. К. Поппер і його робота “Відкрите суспільство
і його вороги”. Дж. Сорос про державу і право. Богдан Гаврилишин про
можливість відкритого суспільства в Україні.

Тема 16. Українська політична і правова думка ХХ ст
Безперервність розвитку української державницької і правової

думки під час національно-визвольних змагань 1917 - 1920 рр. Ідеї про
право і державу Михайла Грушевського. Трактування державницького
досвіду українського народу. Теорія національно-територіальної
автономії. Її взаємозв'язок з ідеєю федерації. Ідея незалежності України.
Проекти конституційних перетворень Української Народної Республіки.

Погляди на право і державу Володимира Винниченка. Винниченко
про право і правозастосування, модель майбутньої держави, Ідеї про
право і державу Симона Петлюри. Еволюція його державницьких
поглядів.

Погляди на право і державу Павла Скоропадського. Його
монархічно-конституційна програма.

Роль Дмитра Курського, Петра Стучки у становленні революційно-



45

марксистського праворозуміння. Теоретичні основи та специфіка
українського націонал-комунізму в працях Олександра Шумського,
Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва, їх виклик сталінізму. Боротьба
за суверенітет України. Християн Раковський, Микола Скрипник, їх
погляди на право і державу.

Основні напрямки державницько-правової ідеології української
еміграції (Д. Донцов, Є. Петрушевич, В. Липинський). В.Липинський
"Листи до братів-хліборобів". Концепція українськогоконсерватизму.
Політичні та правові погляди. Розвиток ідей українського
консерватизму. С.Томашівський, В.Кучабський

Політико-правові проблеми в програмних документах ОУН.
Геополітична доктрина Ю.Липи. Концепція "Творчого націоналізму"
М.Шлемкевича. Політико-правова доктрина націоналізму після Другої
світової війни С.Бандера, Я.Стецько, П.Полтава.

.Проблеми прав людини в діяльності українських і російських
правозахисників (А. Горська, П.Григоренко, В. Стус, А. Танюк та ін.).

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Лекція 1
" Вчення про державу та право у Стародавньому світі"

1. Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про
державу і право у країнах Стародавнього Сходу в ІІ–І тис. до н. е.

2. Особливості політико-правової думки у Стародавній Індії та
Китаї

3. Формування державно-правових поглядів у стародавній Греції:
досократівський період (9-6 ст. до н.е.)

4 Політико-правові погляди софістів.
5.  Держава та право у поглядах Платона та Аристотеля
6. Розвиток державно-правових концепцій у стародавньому Римі.

Лекція 2
" Вчення про державу та право у часи Середньовіччя"

1. Загальна характеристика політичної ідеології епохи
Середньовіччя

2. Погляди на державу та суспільний устрій представників
християнської церкви у добу Середньовіччя  (6-13 ст.) Політико-правова
теорія Св.. Августіна та Фоми Аквінського. Неотомізм.

3.  Вираження інтересів середньовічного бюргерства в політико-
правовому вченні Марсилія Падуанського
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4. Вчення Н. Макіавеллі про державу і право. “Макіавеллізм”.
5. Вчення Жана Бодена про державу і право.
6. Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму. Ідеальний

суспільний і державний лад в “Утопії” Томаса Мора і “Місті Сонця”
Томазо Кампанелли

Лекція 3
"Політико правові погляди українських мислителів ХІХ – ХХ ст."
1. Загальна характеристика розвитку українсьокї політико-

правової думки ХІХ ст.
2. Вчення про державу та право М. Драгоманова
3. Українська державницька і правова думка під час національно-

визвольних змагань 1917 - 1920 рр.
4. Політико-правові погляди українських мислителів у добу СРСР
5. Основні напрямки державницько-правової ідеології української

еміграції (Д. Донцов, Є. Петрушевич, В. Липинський).
6. Політико-правові проблеми в програмних документах ОУН.

4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар №1.
Вчення про державу та право у добу перших буржуазних

революцій (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
1. Політичні та правові вчення в Голландії у ХVІІ ст. Політико-

правове вчення Гуго Гроція. та Бенедікта Спінози
2. Основні напрями політичної і правової думки вперіод

англійської революції ХVІІ ст.
2.1 Політико-правове вчення Т. Гоббса. “Левіафан”.
2.2 Політико-правова ідеологія індепендентів (незалежних),

левеллерів(урівнювачів), дігерів (копачів).
2.3. Обґрунтування класового компромісу в Англії в політико-

правовому вченні Джона Локка
3. Вчення Шарля Луї Монтеск’є про державу і право..
4 Політичне і правове вчення Ж. Ж. Руссо . Політико-правова

ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти,
жирондісти, якобінство, Марат, Робесп"єр і Гракх Бабеф

5. Політичні та правові погляди американських мислителів та їх
втілення в "Декларації незалежності", "Конституції США" та "Біллі про
права".
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Рекомендовані джерела: базові: 1-9, 15,
допоміжні: 16, 17, 36, 37, 59, 63.

Методичні поради
Розкриваючи перше питання, основну увагу приділити

особливостям буржуазної доктрини держави і права під кутом зору теорії
природного права. Дослідити концепції “природного стану”,
“суспільного договору”, “Громадянського суспільства”, “Прав і свобод”
громадян та їх вплив на розвиток вчень про державу і право. Висвітлити
“функціональний” та “генетичний” підходи до розуміння поняття
“держава”. Даючи оцінку поглядам Г.Гроція на державу і право, слід
звернути увагу на формулювання природного права як аксіоми сус-
пільного життя і звільнення юридичної науки від впливу теології.
Дослідити концепцію держави Гроція з точки зору природно-
правової доктрини. Висвітлити розуміння мислителем категорій “право” і
“закон” та ідею необхідності правової реґламентації міжнародних
відносин.

Розглядаючи погляди Т.Гоббса слід почати з аналізу його доктрини
природного додержавного стану, визначити її основні положення та
відмінності від . Також необхідно розкрити особливості теорії
природного права і договірного походження держави Т.Гоббса. Звернути
увагу на проблемні питання сформульовані вченим у своїй роботі,
насамперед: співвідношення право і закону, природа та сутність держави,
співвідношення особистості і держави тощо.

Характеризуючи вчення Дж.Локка про державу і право, основну
увагу слід приділити природно-правовим поглядам Локка, розкрити
поняття “природні права людини”, “суспільний договір”, “народний
суверенітет”, “невідчужуваність прав і свобод особи”. Звернути увагу на
розвиток Локком вчення про походження, специфіку та призначення
держави, законів і державних органів, а також про принципи розподілу
влади в державі.

Аналізуючи вчення про державу і право Ш.Монтеск’є, слід
звернути увагу на особливості його природно-правових поглядів та
праворозуміння. Докладно зупинитись на створенні синтетичної правової
теорії, зокрема, ідеї передування права закону, обґрунтуванні принципу
верховенства права. Проаналізувати з точки зору сучасного розуміння
трактування Монтеск’є принципу розподілу влади.

Готуючи четверте питання, слід докладно проаналізувати
природно-правові уявлення Руссо, його трактування договірної теорії
походження держави та ідеї народного суверенітету. Дати критичну
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оцінку ідеї невідчужуваності верховної влади та неможливості народного
представництва. Проаналізувати вчення Руссо про чотири типи законів,
та законодавчу владу як прерогативу невідчужуваного народного
суверенітету. Визначити, як вплинули ідеї Ж.Ж.Руссо на мислителів доби
Великої французької революції та прослідкувати їх втілення в
конституційних проектах цієї епохи. Звернути увагу на різноманіття
політико-правових концепцій у Франції наприкінці ХVІІ - на початку
ХІХ ст. Визначити основні положення цих концепцій, встановити
причини їх виникнення, охарактеризувати їх вплив на правотворчу та
правозастосовну діяльність доби Великої французької революції.

Питання для самоконтролю.
1. Обгрунтуйте, яким чином реалії суспільно-економічних

відносин в країнах Європи доби XVI-XVII ст. справили свій вплив на
розвиток державно-правової думки

2. Розкрийте суть та зміст апологетики представниками державно-
правової думки інтересів середнього класу власників.

3. Які державно-правові теорії були панівними в період
XVI-XVII ст.?

4. Дайте визначення права за Гроцієм.
5. Які три моменти становлення держави як політичного

організму визначив Т.Гоббс?
6. Прихильником якої форми правління був Т.Гоббс?
7. Що було основоположним моментом у вченні Гоббса про

право?
8. В чому полягала новизна державно-правових ідей

Б.Спінози?
9. Дайте визначення держави Б.Спінози.
10. Яка форма правління, на думку Спінози, найкраще

забезпечує свободу людини?
11. На які гілки поділяв державну владу Д.Локк
12. Що стало засадою договірних теорій просвітителів?
13. Назвіть основні ідеї вчення Вольтера.
14. В чому полягає дія " духу законів" Монтеск"є?
15. Як тлумачив Монтеск'є поняття свободи.
16. Які форми правління визначав Монтеск'є? Якій із них

мислитель надавав перевагу?
17. Який механізм проти зловживання владою був

запропонований Монтеск"є?
18. В чому полягала новизна вчення Монтеск'є про поділ
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влади в державі?
19. Як Руссо пояснює процес виникнення держави?
20. Ю.Прихильниками якої форми організації держави були

французькі матеріалісти-енциклопедисти?
21 Хто  з  мислителів  запропонував назву майбутньої держави -

"Сполучені Штати Америки"?
22. На які види поділяв форми державного правління Т.Пейн?
23 Вкажіть на різницю в тлумаченні права власності Локка і

Джефферсона.
24 Дайте обґрунтування Т. Джефферсоном форм державного

правління.
25. Які основи державного устрою, розроблені Дж. Адамсом,

отримали втілення в контитуції США?
27.3а які заслуги Дж. Медісона назвали "батьком американської

конституції"

Теми рефератів
1. Державно-правові ідеї Бенедикта Спінози.
2. Особливості англійської державно-правової думки періоду

бур¬жуазної революції.
3. Державно-правове вчення Джамбаттіста Віко
4. Особливості американської політико-правової думкиперіоду

боротьби за незалежність

Виконати тестові завдання
1. В основу поглядів більшості представників Просвітництва була

покладена теорія?
А. Позитивного права; Б. Політичних еліт;
В. Природного права; Г. Божественного права;
2. Політичні та правові погляди Томаса Гоббса базуються на:
А. Ідеї народного суверенітету;
Б. Ідею правової держави;
В. Теорії договірного походження політичної влади й держави;
Г. Теорії історичного матеріалізму;

3. В якій відповіді правильно вказано, з чим пов'язана поява
суспільної нерівності за політико-правовою концепцією Жана-Жака
Руссо?

А. Всі люди рівні;
Б. Всі люди на одній і тій же підставі мають право на все за своїм

бажанням;
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В. Виникненням приватної власності, перш за все на землю;
Г. Реальний зміст природних прав різних людей різний;
4. Які три гілки влади виділяв Локк :
А. судова Б. виконавча
В. законодавча Г. федеративна
.5. В якій відповіді правильно названо мислителя, якого називають

"батьком міжнародного права"?
А. Густав Гуго; Б. Джон Лок;
В. Гуго Гроцій; Г. Джамбатіста Віко.

Семінар №2.
Загальна характеристика основних напрямів вчень про

державу та право у ХІХ ст.
1. Основні риси політико-правової ідеології лібералізму першої

половини ХІХ ст. Політико-правові погляди Б. Костана (Франція), І.
Бентама (Англія), Дж.Міль (Англія).

2. Політичні та правові погляди представників утопічного
соціалізму. Політико-правове вчення Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р. Оуена.

3 Юридичний позитивізм. Дж. Остін(Англія), К. Бергбом і П.
Лабанд (Німеччина), А. Есман (Франція).

4. Марксистське вчення про державу і право
5. Анархізм про державу і право. Пьер Жозеф Прудон (Франція),

Макс Штирнер (Німеччина), М. Бакунін (Росія), П. Кропоткин (Росія)

Рекомендовані джерела: базові: 1-9, 16, 21, 30, 36
допоміжні: 25, 26, 31, 34, 39, 51, 67.

Методичні рекомендації
Приступаючи до вивчення цієї теми необхідно спочатку

охарактеризувати основні положення “класичного” лібералізму та їх
вплив на форму-вання ліберальної доктрини держави і права. Слід
звернути увагу на проблеми співвідношення суспільства і держави, та
суспільства як певного порядку соціального спілкування та свободи
індивіда.

Розкрити ідею індивідуальної свободи як ядро доктрини
лібералізму Б. Констана. Охаракеризувати основні положення його теорії
ліберальної держави: проблема співвідношення особистої свободи і
держави; ліберальна держава і право як гаранти свобод людини; межі
народного суверенітету; закріплення меж компетенції інститутів влади.
Охарактеризувати формулювання основних ідей конституціоналізму у
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творах Б.Констана.
Характеризуючи погляди Дж. Мілля приділити увагу концепції

індивідуальної свободи, ліберальної держави та ідеї представницького
правління як форми участі народу в державному будівництві і діяльності
держави. Охарактеризувати ідею організації державного механізму на
демократичних і правових засадах та сформульоване Дж.Мілем питання
про функції, напрямки і межі діяльності державного апарату. Розкрити
суть проблеми взаємовідносин держави і громадянського суспільства.
Ідея надання політичних прав жінкам у творах автора.

У відповіді на друге питання необхідно звернути увагу на
історичні витоки утопічного соціалізму, коротко охарактеризувати
погляди мислителів-утопістів ранніх епох. Визначити причини
поширення соціалістичного вчення у Європі в XVII - ХІХ ст.
Охарактеризувати сутність поглядів Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р. Оуена на
новий соціальний лад та шляхи і методи досягнення соціальної
справедливості. Охарактеризувати правові механізми запропоновані
авторами для побудови нового типу справедливої держави.
Проаналізувати запропоновану Р. Оуена нову форму майбутньої держави
– національну федерацію самодостатніх комун. Охарактеризувати
історію спроб практичної реалізації вчень утопістів-соціалістів.

Відповідь на трете питання слід почати з аналізу позитивізму, як
філософського вчення, розкрити основні його ідеї  та положення.
Проаналізувати концепцію Огюста Конта та встановити її вплив на
політико-правову думку ХІХ ст. Розкрити процес зародження
юридичного позитивізму та охарактеризувати погляди на державу та
право його родоначальника Дж. Остіна. Проаналізувати підходи вченого
до розуміння права та  висвітлити чотири елементи, що характеризують
право. Визначити, в чому полягала критика Дж.Остіном природно-
правової концепції та заперечення використання її елементів для
обґрунтування і визнання прав особистості. Охарактеризувати погляд
вченого на міжнародне право через відсутність суверенної влади тільки
як на “позитивну мораль”. Дослідити розвиток ідей Остіна в працях
німецьких та французьких правознавців. Визначте, в чому проявився їх
розрив з теорією природного права, як була сформульована мета
правового позитивізму , які особливості трактування права проявилися в
роботах позитивістів. Влада як джерело правопорядку

У відповіді на четверте питання необхідно проаналізувати
марксистське вчення про державу і право, викладене в працях Карла
Маркса та його послідовників. Охарактеризувати концепцію
матеріалістичного розуміння історії та теорія додаткової вартості.
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Визначити в чому полягала сутність ідеї диктатури пролетаріату та ідеї
пролетарського інтернаціоналізму. Встановіть, яке місце в системі
марксистького вчення займала  теза про неминучість загибелі капіталізму
та концепція пролетарської демократії. Розкрийте погляди марксистів на
державу та право,  як явища надбудови а також охарактеризуйте ідею
детермінації елементів надбудови економічним базисом. Визначте в чому
проявлявся  класовий характер держави і права. Проаналізуйте сучасні
критерії переоцінки марксистського вчення та його вплив на розвиток
світової політико-правової думки.

Охарактеризувати сутність критики І.Бентама  природно-правової
теорії та ідеї невідчужуваних прав людини та заміну їх принципом
корисності. Ідея демократизації політичної системи суспільства та власне
трактування І.Бентамом концепції розподілу влади. Проблема
співвідношення законодавства з соціаль-ними завданнями держави і
балансом інтересів у творчості автора. Постановка питання про
співвідношення природного права і закону.

У відповіді на пяте питання  семінару слід  дослідити початки
анархізму викладені в працях Уільяма Годвіна та Макса Штірнера.
Охарактеризувати модель ідеального суспільного ладу з точки зору
засновників анархізму та розкрити сутність ідеї звільнення людства від
всіх форм державної влади.  В подальшому, необхідно проаналізувати
розвиток теорії анархізму П’єром Прудоном.  Розкрити причини критики
вченим парламентаризму та охарактеризувати запропоновану ним модель
суспільства дрібних виробників – федерації комун. Окрему увагу
приділити державно-правовим поглядам Михайла Бакуніна та Петра
Кропоткіна. Визначити місце свободи, з точки зору анархістів, в системі
прав людини. Охарактеризуйте ставлення Бакуніна та Кропоткіна до
сутності держави та її подальшого розвитку. Визначте, яка модель
суспільної організації повинна була прийти на зміну державі.

Питання для самоконтролю.

1.Дайте визначення позитивного права за вченням представників іс
торичної школи права.

2.На які стадії поділяв розвиток права Савіньї?
3.Як трактував Пухта процес формування права?
4.Який принцип покладений в основу державно-правових вчень

ліберальних мислителів?
5.Як трактував Б. Констан проблему індивідуальної свободи?
6.Що вкладав Токвіль у поняття свободи?
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7.Як визначав І. Бентам головну мету держави?
8.На які групи поділяв закони І. Бентам?
9. Яка   найхарактерніша   риса   притаманна   вченню

соціалістів-утопістів кінця XVIII - першої половини XIX ст.?
10. На які стадії поділяв розвиток людського суспільства Сен-

Сімон?
11. Що, на думку Фур'є, є рушійною силою соціального прогресу?
12. Що було суспільними ідеалом у вченні Оуена?
13. Що   стало   світоглядною   основою   марксистського

політико-правового вчення?
14. Що, на думку Маркса і Енгельса, було причиною

виникнення держави?
15. Чим обумовлювалось критичне ставлення Е. Бернштейна до

революції і диктатури пролетаріату?
16.Що було соціальним ідеалом для Леніна?
17.Що є головним внеском Леніна у вчення марксизму?
18. Під яким кутом зору розглядав розвиток держави, права,

суспільства Опост Конг?
19. Як визначав позитивне право Джон Остін?
20. Вкажіть, як трактували значення закону позитивісти.
21. Дайте визначення права за Гансом Кельзеном.
22. Як відомо, Бакунін вважав, що жодна форма держави, жодний

типправління не має права на існування. Що могло бути їх замінником?

Теми рефератів
1. Юридичний позитивізм К.Бергбома.
2. Юридичний позитивізм Г.Ф.Шершеневича.
3. Державно-правове вчення Г.Бабьофа
4. Державно-правове вчення Р.Оуена
5. Права людини в концепції Дж.Мілля.

Виконати тестові завдання

1. Кому, на думку Сен-Сімона (утопічний соціаліст) , буде
належити влада на позитивній стадії розвитку людства?

А.   Священикам; Б.  Філософам;
В. Юристам; Г. Промисловцям
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2. Де закінчуються межі народного суверенітету, на думку
Бенжамена Констана (ліберал )?

А.   Там, де починається природне право;
Б.  Там, де починається влада держави;
В. Там, де це визначено думкою більшості
Г. Там, де починається незалежність приватної особи;
3. Що, за концепцією лібералізму, є найвищою соціальною

цінністю?
А.   Право голосу; Б.  Політична свобода;
В. Особиста незалежність; Г. Приватна власність;
4. Згідно концепції правової держави (Rechtsstaat) держава повинна

гарантувати сферу прав громадян і їхніх свобод
А. Діяльністю державних органів;
Б. Наявністю незалежної судової системи;
В. Нормами діючого права;
Г. Контролем з боку громадянського суспільства;
5. Що, з точки зору марксизму, обумовлює соціальний, політичний

і духовний процеси життя взагалі?
А. Спосіб виробництва; Б. Класова боротьба;
В. Класові інтереси; Г. Соціальні конфлікти

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ
РОБІТ.

Модульне завдання охоплює чітко визначені теми курсу й
складається з виконання самостійних письмових робіт, які охоплюють теми,
що не розкривалися на лекційних чи семінарських заняттях. Окремим
видом самостійної роботи є розв'язання тестових завдань, яке виконується
студентом на спеціальному бланку, що надається викладачем. .

Контрольна робота — самостійне наукове дослідження студента.
Перед виконанням контрольної роботи слід вивчити рекомендовану
літературу та скласти план. Структурно робота складається з вступу, в
якому визначається актуальність проблем, подається аналіз літератури,
формулюються мета і завдання; власне роботи (трьох питань роботи, які
обираються по одному з кожного блоку), а також списку використаних
джерел. При виконанні контрольних робіт обов'язковим є робота з
першоджерелом.   Обсяг роботи — 15–20 аркушів.

Тему студент вибирає за погодженням з викладачем.



55

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Блок №1

1. Творчість Гомера ("Іліада" та "Одиссея").
2. Творчість Гесіода - поеми ("Теогонія" та "Турботи та

дні").
3. "Сім мудреців" (Фалес, Піттак, Періандр, Біант, Солон,

Клєобул та Хілон).
4. Піфагор та його школа (Архіт, Лізіс, Філолай та ін.).
5. Софісти (Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт, Фразімах,

Пол Агригентський. Каліклес, Лікофрон, Алкідам Елейський).
6. Політико-правові погляди Сократа.
7. Політико-правові погляди Платона.
8. Політико-правові погляди Аристотеля.
9. Політико-правова думка Епікура, стаїків та Полібія.
10. Політико-правові погляди римських стоїків /Сенека,

Епіктет, Марк Аврелій Антонін/.
11. Політико-правові погляди Тертуліана, Кепріана, Євсевія,

Іоанна Златоуста.
12. Теократичні вчення про державу і право
13. Середньовічні єресі.
14. Політичні вчення М. Падуанського. Вчення про закони.
15. Університетська наука та юридична школа в

Середньовіччі.
16. Вплив візантійських політико-правових ідей на розвиток

політичної та правової думки Київської Русі.
17. Гуманістична позиція Данте Аліг’єкрі.
18. Політико – правові ідеї утопічного соціалізму /Томас

Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.
19. Гуманізм та антропоцентризм у поглядах мислителів

епохи Відродження.
20. Політико-правові ідеї Тираноборців /Етьен де Ла Боесі

(Франція)/.
21. Теорія Жана Бодена про державний суверенітет.
22. Політико-правові погляди пуританізму.
23. Конституційно-правові погляди Б.Франкліна.
24. Доктрина прав людини Т.Пейна.
25. Політичні та правові погляди Т. Джеферсона.
26. Державно-правова концепція Д.Адамса (теорія розподілу

влад).
27. О.Гамільтон про зміст та призначення судової влади.
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28. Концепція законодавчого закріплення та захисту прав
людини Д. Медісона.

29. Соціально-етичні засади природно-правової доктрини
Пуфендорфа.

30. Доктрина природного права Х. Томазія.
31. . Х. Вольф про державу та право.
32. . Правова теорія Джамбаттиста Віко та Чезаре Беккаріа.
33. Дж. Лок про походження, суть та завдання держави.
34. Дж. Лок про невід’ємні  права людини, їхнє забезпечення

та захист в державі
35. Т. Гобс про причини та шляхи виникнення держави.
36. Погляди Т. Гобса на державний суверенітет. Форми

держави та її суть у концепції мислителя.

Блок №2
37. Творчість І.Канта і європейське Просвітництво ХѴІІІ ст.
38. Праворозуміння І.Канта. Співвідношення моралі і права.
39. І.Кант про природу держави.
40. Вплив І.Канта на політико-правову ідеологію ХІХ - ХХ

ст.ст.
41. Право і держава у філософській системі Гегеля.
42. “Свободна воля” як основа права. Три ступені розвитку

свободної волі. Абстрактне право, мораль, моральність. .
43. Визначення, сутність та призначення держави. Держава у

триадичній єдності елементів: внутрішній устрій, відносини з іншими
державами, роль держави у всесвітній історії. Гегель про “розумну
монархію”.

44. Діалектика громадянського суспільства та держави.
45. Історична доля політико-правового вчення Гегеля.
46. Історичні умові формування марксизму.
47. Методологія пізнання політико-правових явищ.
48. Етапи еволюції державно-правових поглядів К. Маркса и

Ф. Енгельса.
49. Держава та право в проекції комуністичної ідеології.
50. Історичне значення марксизму.
51. Соціолого-правова концепція Г. Спенсера.
52. Неокантіанське вчення про державу і право.
53. Вчення Р. Ієринга.
54. Теорія насильства Людвіга Гумпловича.
55. Правова теорія солідаризму /Л. Дюгі, Г. Моск,
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В. Парето/.
56. Радянська ленінсько-сталінська доктрина держави та

права.
57. Інституціоналізм Мориса Оріу (Франція), юридичний

інституціоналізм Питирима Сорокіна.
58. Неокантіанство Г.Радбрух,К. Кюль,Й.Лоб, В.Наук

е(Німеччина), А.Оллеро (Іспанія)
59. Неогегельянство. / К.Ларенц, Г.Лассон ,О.Шпан, Е.Гірш,

Г.Геллер, Ю.Біндер (Німеччина), Б.Кроче, Д.Джентіле, У Спіріто(Італія),
Б.Телдерс (Голландія), Ж.Іпполіт (Франція).

60. Соціологічна юриспруденція: «школа вільного права» /
Євген Ерліх (Австрія), Франсуа Жені (Франція)/; соціологічна
юриспруденція Роско Паунда (США), школа «реального права» /
Джером Френк, К. Ллевеллін (США)/; концепція соціального права» Г.
Гурвича;

61. Теорії «відродженого природного права» /Леон Фуллер
(Англія), Рональд Дворкін (США), герменевтична теорія Артура
Кауфмана (Німеччина), погляди Джона Роулса та Джона Фінніса.

62. Природно-правова доктрина неотомізму /Жак
Марітен(Франція), Жан Дабен (Бельгія), Й.Меснер (Австрія)/.

63. Феноменологічна теорія права /Х. Вельцель, Г. Гуссерль,
А. Райнах/.

64. Екзистенціалістська філософія права /Е.Фехнер,
В.Майхофер (Німеччина), Г. Кон (Швейцарія)/

65. .Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг,
В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/

66. . Теорія «держави загального благоденства», «соціальної
держави»/Карл Гуннар Мюрдаль (Швеція), Данієл Белл (США).

67. . Теорія «плюралістичної демократії»/ Гарольд Ласкі
(Англія), А. Бентлі (США).

68. . Теорія «бюрократії» Макса Вебера і теорія еліт /Гаєтано
Моска, Вільфредо Парето (Італія), Роберт Міхельс/.

69. Технократичні доктрини /Моріс Дюверже (Франція), Д.
Белл, Г. Скотт (США).

70. . Концепція «демократичного соціалізму»/ Л. Блюм
(Франція), К. Реннер (Австрія)/

71. . Біхевіористська школа /Г. Лассвел, Д. Трумен, Г.
Алмонд/

72. Інтегративна юриспруденція /Виноградов П.Г., Ященко
А.С., Д.Хол (США)
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Блок №3
73. Зародження політико-правової думки у Київській Русі та

Галицько-Волинському князівству. Політична програма Володимира
Мономаха.

74. Політичні погляди Данили Заточеника.
75. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.
76. Яков Козельський про суспільний договір як шлях до

створення демократичної республіки.
77. Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.
78. Вчення про державу і право Івана Франка.
79. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси

Косач).
80. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.
81. Погляди на державу і право Володимира Винниченка
82. Вчення про державу і право Б.Кістяівського.
83. Вчення про державу і право Ф.Тарановського.
84. Державно-правові погляди. С. Дністрянського.
85. Основні концепції праворозуміння радянської

юриспруденції 20-30 рр. ХХ ст.
86. Консервативна концепція держави В.Липинського.
87. Концепції національної держави В.Старосольського,

О.Бочковського, С.Дністрянського.
88. Концепція націократичної держави Д.Донцова і

М.Сціборського.

6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Який з названих типів державного устрою за Платоном є
найкращим?

А. Демократія; Б. Аристократія;
В. Тімократія; Г. Олігархія;
2. Кого, на думку софістів, слід вважати охоронцями

справедливості?
А. Воїнів; Б. Філософів;
В. Писані закони; Г. Богів;
3. Згідно з Сократом критерієм законності є
А. Суспільне благо; Б. Загальний інтерес;
В. Справедливість; Г. Природні закони
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4. Яка форма держави є найбільш правильна, за Аристотелем?
А. Демократія; Б. Аристократія;
В. Тімократія; Г. Політія
5. Хто з римських юристів здійснив поділ права на “публічне”

та “приватне” право?
А. Гай; Б. Павло;
В. Цельс Г. Ульпіан;
6. До головних правових ідей раннього християнства

відноситься?
А. Принцип рівності людей;
Б. Принцип особистої відповідальності;
В. Ідея демократії;
Г. Принцип „Від кожного за здібностями, кожному за потребами”;
7 .Що для правової свідомості Середньовіччя, було головним

джерелом таких понять, як справедливість, право, законодавство?
А. Рецепція римського права; Б. Міське (магдебурзьке) право;
В. Звичаєве право; Г. Біблія;
8. Який тип монархії пропагує  Марсілій Падуанський?
А. Теократичну; Б. Конституційну;
В. Виборну; Г. Абсолютну
9. Під божественним законом Фома Аквінський розумів
А. Закон, даний людям в божественному одкровенні;
Б. Закон природи;
В. Закон, яким керується весь світ;
Г. Закон відкритий людським розумом
10 В основу поглядів більшості представників Просвітництва

була покладена теорія?
А. Позитивного права; Б. Політичних еліт;
В. Природного права; Г. Божественного права;
11. Яка форма держави виступала ідеалом Ніколло Мак'явеллі
А.  на період об’єднання Італії – республіканська, в послідуючий

період - монархічна;
Б.  на період об’єднання Італії – монархічна, в послідуючий період

- республіканська;
В.  на період об’єднання Італії – східна деспотія, в послідуючий

період - республіканська;
Г. на період об’єднання Італії – імперія, в послідуючий період –

просвітницька монархія;
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12. Головною ознакою, властивістю політичної влади за
Жаном Боденом є

А. Обов’язкова сила; Б. Суверенний характер;
В. Територіальність; Г. Всезагальність
13. Які основні теорії стали наріжним каменем буржуазних

політико правових вчень 17-18 ст. ?
А. теорія народного суверенітету; Б. теорія суспільного договору;
В. теорія розподілу влад; Г. теорія природного права;
14. Головне призначення державної влади, на думку Бентама,

полягає в тому, щоб…?
А.   Гарантувати соціальний захист;
Б.  Забезпечувати інтереси правлячих;
В.  Гарантувати власність громадян;
Г. Гарантувати безпеку і власність держави
15. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

права за Гуго Гроцієм?
А.   Божественне і позитивне; Б.  Юридичне і звичаєве;
В.  Писане і неписане; Г. Природне і

волевстановлене
16 В якій відповіді правильно названо мислителя, якого

називають "батьком міжнародного права"?
А. Густав Гуго; Б. Гуго Гроцій;
В. Ціцерон; Г. Джон Лок;
17. Які гілки влади виділяв  Дж.Локк :
А. судова Б. виконавча
В. законодавча Г. федеративна
18.. Політичні та правові погляди Томаса Гоббса базуються на:
А. Ідеї народного суверенітету;
Б. Ідею правової держави;
В. Теорії договірного походження політичної влади й держави;
Г. Теорії історичного матеріалізму;
19. В якій відповіді правильно вказано, що для Монтеск'є, є

ідеал держави?
А. Це правова держава;
Б. Це демократична республіка;
В. Це вільна держава, яка базується ідеї верховенства права;
Г. Це вільна держава, яка базується на концепції розподілу влади;
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20. Який фактор, на думку Монтескэ э визначальним у процесі
розвитку держави

А. Людський; Б. Форма правління;
В. Географічний; Г. Релігійний
21. В якій відповіді правильно вказано, з чим пов'язана поява

суспільної нерівності за політико-правовою концепцією Жана-Жака
Руссо?

А. Всі люди рівні;
Б. Всі люди на одній і тій же підставі мають право на все за своїм

бажанням;
В. Виникненням приватної власності, перш за все на землю;
Г. Реальний зміст природних прав різних людей різний;
22. В якій відповіді правильно вказано, що є основою політико-

правової концепції Жана-Жака Руссо?
А. Принцип розподілу влади; Б. Принцип законності;
В. Ідея народного суверенітету; Г. Принцип рівності;
23. Згідно концепції правової держави (Rechtsstaat) держава

повинна гарантувати сферу прав громадян і їхніх свобод
А. Діяльністю державних органів; Б. Наявністю

незалежної судової системи;
В. Нормами діючого права; Г. Контролем з боку

громадянського суспільства;
24 В основу ідеології перших утопістів-соціалістів покладено ?
А.Культ власності; Б. Культ свободи;
В. Культ розуму; Г. Культ праці .
25. Що таке приватна власність, на думку Роберта Оуена?
А. Невідчужуване природне право людини;
Б. Основна причина незліченних злочинів і бід, які відчуває

людина;
В. Економічна основа людської свободи;
Г. Основа прогресу і розвитку суспільства;
26. Кому, на думку Сен-Сімона (утопічний соціаліст) , буде

належити влада на позитивній стадії розвитку людства?
А.   Священикам; Б.  Філософам;
В.  Юристам; Г.    Промисловцям
27. Без якого права людини, що має визначальне значення у

системі прав людини, на думку Франсуа-Марі-Шарль Фур'є, всі інші
права нічого не варті?

А. Право на свободу; Б. Право на свободу віросповідання;
В. Право на працю; Г. Право на життя;
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28. Що пропонує ліквідувати анархізм у процесі анархістської
революції для звільнення суспільства і кожної окремої особи?

А. Поділ суспільства на класи; Б. Державну організацію;
В. Майнову нерівність; Г. Соціальні конфлікти
29. Що, з точки зору марксизму, обумовлює соціальний,

політичний і духовний процеси життя взагалі?
А. Спосіб виробництва; Б. Класова боротьба;
В. Класові інтереси; Г. Соціальні конфлікти
30. Головним джерелом виникнення позитивного права

історична школа вважала.
А. природне право; Б. божественну волю;
В. звичаєве право; Г. людський розум
31. Основоположник історичної школи права Еріх вважав, що

правова норма формується
А.  під впливом історичного досвіду і спирається на звичаї народу;
Б.  відповідно до волі правлячого класу і відбиває його інтереси;
В.  відповідно до волі держави і втілює волю законодавця;
Г.  відповідно до психологічних переживань людини і є

відображенням  її правових емоцій;
32. На думку представників правового позитивізму право є…?
А. Результатом існуючих суспільних відносин;
Б. Результатом правотворчої функції держави;
В. Нормативним втіленням реально існуючих суспільних відносин;
Г. Втіленням волі панівного класу
33. Представники нормативізму вважали, що правова норма

формується
А.  під впливом історичного досвіду і спирається на звичаї народу;
Б.  відповідно до волі правлячого класу і відбиває його інтереси;
В.  відповідно до волі держави і втілює волю законодавця;
Г.  відповідно до психологічних переживань людини і є

відображенням  її правових емоцій;
34. Що є основоположними цінностями з точки зору

прихильників лібералізму ХІХ ст. ?
А. свобода; Б. власність ;
В. рівність; Г. праця;
35. Де закінчуються межі народного суверенітету, на думку

Бенжамена Констана?
А.   Там, де починається природне право;
Б.  Там, де починається влада держави;
В.  Там, де це визначено думкою більшості
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Г.  Там, де починається незалежність приватної особи;

7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Історія правових і політичних вчень як самостійна юридична
навчальна дисципліна.
2. Предмет Історії правових і політичних вчень та проблеми його
визначення.
3. Методи дослідження та вивчення Істрії правових і політичних вчень
та практика їх застосування.
4. Періодизація Історії правових і політичних вчень.
5. Соціальні фактори появи світоглядних поглядів на державу і право в
Стародавньому світі.
6. Політичні та правові уявлення у Древньому Єгипті та Межиріччі.
7. Політико-правова ідеологія брахманізму та буддизму у Стародавній
Індії.
8. Зародження та розвиток політико-правової ідеології в
Стародавньому Китаї.
9. Загальні особливості виникнення наукових знань в Елладі та їх
періодизація.
10. Значення вчень про державу і право у поглядах мислителів
Стародавньої Греції.
11. «Сім мудреців" (Фалес, Піттак, Періандр, Біант, Солон, Клєобул та
Хілон) та їх політико-правові погляди.
12. Піфагор та його школа (Архіт, Лізіс, Філолай та ін.) у розвитку
політико-правових ідей.
13. Політико-правові погляди Софістів (Протагор, Горгій, Гіппій,
Антіфонт, Фразімах, Пол Агригентський. Каліклес, Лікофрон, Алкідам
Елейський).
14. Політико-правові погляди Сократа.
15. Політико-правові погляди Платона.
16. Політико-правові погляди Аристотеля.
17. Політико-правова думка Епікура, стаїків та Полібія.
18. Передумови виникнення політико-правових вчень у Стародавньому
Римі.
19. Марк Туллій Цицерон про державу і право.
20. Юридична школа Стародавнього Риму.
21. Погляди римських юристів на державу і право
22. Політико-правові погляди римських стоїків /Сенека, Епіктет, Марк
Аврелій Антонін/.
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23. Поява ранньохристиянських поглядів на державу та право.
24. Політико-правові погляди Тертуліана, Кепріана, Євсевія, Іоанна
Златоуста.
25. Релігійно-християнський характер поглядів на державу і право у
період Раннього Середньовіччя.
26. Держава та право в християнській концепції Аврелія Августина.
27. Політико-правові погляди Фоми Аквінського.
28. Вчення про народний суверенітет та про закони Марсилія
Падуанського.
29. Теократичні вчення про державу і право в період Середньовіччя.
30. Середньовічні єресі та їх роль у політико-правовому вченні.
31. Університетська наука та юридична школа в Середньовіччі.
32. Вплив візантійських політико-правових ідей на розвиток політичної
та правової думки Київської Русі.
33. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки.
34. Мусульманська правова думка в ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.
35. Історична доля мусульманської політико-правової доктрини у ХІХ –
ХХ ст ст.
36. Історичні передумови становлення гуманістичного світогляду в
Західній Європі у пізньому Середньовіччі.
37. Теорія реальної політики Ніколо Макіавеллі (Італія).
38. Гуманістична традиція в юридичній школі у пізньому
Середньовіччі.
39. Гуманістична позиція Данте Аліг’єкрі.
40. Політико – правові ідеї утопічного соціалізму /Томас Мор (Англія),
Томазо Кампанелла (Італія)/.
41. Гуманізм та антропоцентризм у поглядах мислителів епохи
Відродження.
42. Історичні фактори формування реформаторських уявлень про
державу і право.
43. Теологічна та соціально-політична доктрина Мартіна Лютера,
Томаса Мюнцера та Жан Кальвін (Швейцарія).
44. Значення реформаторських ідей про державу і право.
45. Політико-правові ідеї Тираноборців /Етьен де Ла Боесі (Франція)/.
46. Теорія Жана Бодена про державний суверенітет.
47. Історичні передумови формування ідеології Просвітництва в
Західній Європі.
48. Школа природного права. Класифікація та загальна характеристика
наукових напрямів.
49. Вчення Г. Гроція про державу і право.
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50. Б. Спінози і його політико-правові ідеї.
51. Т. Гоббса про державу та право.
52. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/
53. Політико-правові ідеї діггерів /Джерард Вінстенлі/
54. Вчення Дж. Локка про державу і право.
55. Політико-правові ідеї Вольтера.
56. Енциклопедисти та їх роль у розвитку політико-правових поглядів /
Дені Дідро, Клод-Андріан Гельвецій, Поль-Анрі Гольбах.
57. Ш.-Л. Монтеск’є про принципи конституційного ладу держави.
58. Теорія народного суверенітету Ж.Ж. Руссо.
59. Політико-правова ідеологія Великої французької революції
/конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх
Бабеф/.
60. Політико-правові погляди пуританізму /Джон Уінтроп, Роджер
Вільямс/.
61. Конституційно-правові погляди Б.Франкліна.
62. Доктрина прав людини Т.Пейна.
63. Політичні та правові погляди Т. Джеферсона.
64. Державно-правова концепція Д.Адамса (теорія розподілу влад).
65. О.Гамільтон про зміст та призначення судової влади.
66. Концепція законодавчого закріплення та захисту прав людини Д.
Медісона.
67. Політико-правова думка ХІХ ст. у США /Джон Калхун, Вудро
Вільсон, Олівер Холмс/.
68. Соціально-етичні засади природно-правової доктрини Пуфендорфа.
69. Доктрина природного права Х. Томазія.
70. Х. Вольф про державу та право.
71. Правова теорія Джамбаттиста Віко та Чезаре Беккаріа.
72. Вчення І. Канта про правову державу.
73. Ідеал міжнародного права у поглядах І. Канта.
74. Праворозуміння І.Канта. Співвідношення моралі і права.
75. Політико-правова теорія Іоганна Фіхте
76. Соціально-політичні погляди Людвіга Фейєрбаха.
77. Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Карл Савіньї, Георг
Пухта).
78. Філософсько-правове вчення Гегеля.
79. Історико-матеріалістичний погляд на розвиток суспільства у
поглядах К. Маркса.
80. Класовий характер держави та права за вченням марксизму.
81. Етапи еволюції державно-правових поглядів К. Маркса и Ф.
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Енгельса.
82. Держава та право в проекції комуністичної ідеології.
83. Політико-правова ідеологія лібералізму /І. Бентам, Дж. С. Міль/.
84. Філософський позитивізм О. Конта та юридичний позитивізм Дж.
Остіна.
85. Соціолого-правова концепція Г. Спенсера.
86. Неокантіанське вчення про державу і право /Г.Радбрух, Й.Лоб,
В.Науке, А.Оллеро/.
87. Дуалістична теорія держави Георга Еллинека.
88. Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше.
89. Вчення Р. Ієринга про державу і право.
90. Теорія насильства Людвіга Гумпловича.
91. Неопозитивізм в праві. Вчення Г.Кельзена про державу та право.
92. Політико-правові вчення Л. Петражицького.
93. Правова теорія солідаризму /Л. Дюгі, Г. Моск, В. Парето/.
94. Інституціоналізм Мориса Оріу (Франція), юридичний
інституціоналізм Питирима Сорокіна.
95. Соціологічна юриспруденція.
96. Природно-правова доктрина неотомізму /Жак Марітен, Жан Дабен,
Й.Меснер/.
97. Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг ,В.Шмідт,
К.Шмітт, А.Розенберг/.
98. Теорія «держави загального благоденства», «соціальної держави»
/Карл Гуннар Мюрдаль, Данієл Белл/.
99. Теорія «плюралістичної демократії» /Гарольд Ласкі, А. Бентлі/.
100. Особливості формування політико-правових поглядів на теренах
України.
101. Періодизація розвитку політико-правових уявлень на теренах
України.
102. Політична програма Володимира Мономаха.
103. Політичні погляди Данили Заточеника.
104. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.
105. Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.
106. Вчення про державу і право Івана Франка.
107. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач).
108. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.
109. Погляди на державу і право Володимира Винниченка.
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67. Утопический социализм: Хрестоматия / Общ. ред. А.И. Володина. – М., 1982.
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68. Утопия и утопическое мышление: Антология заруб. лит.: Пер. с англ., нем., франц. и др. язык /
Сост. В.А.Чаликова. – М., 1991.
69. Фатеев А.Н. Развитие индивидуализма в истории политических учений. – Харьков, 1907.
70. Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея.
– М., 1993.
71. Фихте Йоганн. Сочинения: В 2-х т. – СПб, 1993.
72. Фурье Шарль. Избранные произведения: В 4-х т. – М.; Л., 1951-1954.
73. Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М., 1962.
74. Цицерон. Диалоги. – М.,1966.
75. Шевченко Тарас. Собрание сочинений в 5-и т. – М., 1949. – Т. 1.
76. Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. – М., 1911.
77. Шопенгауэр Артур. Избранные произведения. – М., 1992.
78. Штирнер Макс. Единственный и его собственность. – Харьков, 1994.
79. Эйхельман О. Исторический очерк учений о праве и государстве. – К., 1893.
3. Енциклопедії і довідкові видання
1. Академічна юридична думка / Упор. І.Б.Усенко та Т.І.Бондарук Заг. ред. Ю.С.Шемшученка. –
К., 1998.
2. Большой енциклопедический словарь. – М., 1997.
3. Большая советская енциклопедия. – 3-е изд .– М., 1969-1978. – Т. 1-30.
4. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – Т. 1-3. – К., 1994.
5. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Т. 1-11. – Львів, 1993-1997.
6. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
7. Новый енциклопедический словарь / Брокгауз, Ефрон. – Т. 1-29. – М., 1911-1916.
8. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб.: Петрополис, 1995.
9. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка у персоналіях / За ред. Римаренка Ю.І. та ін. –
Київ-Донецьк, 1997.
10. Українська радянська енциклопедія. – Т. 1-12. – К., 1977-1984.
11. Философская енциклопедия. – Т. 1-5. – М., 1967.
12. Юридична енциклопедія. У 6 томах. – К., 1998 – 2004.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Особлива частина»
вивчається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра за галуззю знань 0304 «Право» напряму/спеціальності
6.030401 «Правознавство» в обсязі 234 годин протягом 5 та 6 семестрів.
На аудиторні заняття для студентів заочної форми навчання відведено 12
годин у 5 семестрі (лекції – 6 годин, семінарські заняття – 6 годин) та 14
годин у 6 семестрі (лекції – 8 годин, семінарські заняття – 6 годин).
Самостійна та індивідуальна робота для студентів заочної форми
навчання передбачена в обсязі 96 годин у 5 семестрі та 112 годин у 6
семестрі. Форма підсумкового контролю  у 5 семестрі – залік, у 6
семестрі – екзамен.

Курс «Кримінальне право. Особлива частина» має на меті
забезпечити всебічне опанування студентами основних засад, принципів
кваліфікації злочинів, набуття навичок з аналізу кримінально-правових
норм, розмежування суміжних складів злочинів та розв’язання
конкретних кримінально-правових питань, які можуть виникнути у ході
правозастосовчої діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання
теоретичних та практичних знань та вмінь з проблем кримінально-
правової характеристики та кваліфікації злочинів. Згідно з вимогами
освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: систему Особливої частини Кримінального кодексу
України та кримінального права України; зміст інститутів Особливої
частини кримінального права України та їх взаємозв’язок; зміст
положень, що стосуються кримінальної кваліфікації злочинів; зміст
ознак складів конкретних злочинів, відповідальність за вчинення яких
передбачена статтями Особливої частини Кримінального кодексу
України; нормативні визначення окремих понять, які знаходяться в
Особливій частині Кримінального кодексу України; наукові визначення
понять, що вживаються в Особливій частині кримінального права, які не
мають нормативного закріплення; позицію слідчої та судової практики
щодо питань застосування положень законодавства про відповідальність
за певні злочини;
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вміти: тлумачити положення Кримінального кодексу України,
належно володіючи при цьому кримінально-правовими категоріями та
поняттями; вирішувати питання про злочинність певних діянь особи;
визначати зміст елементів складів конкретних злочинів та ознак, що їх
характеризують; проводити розмежування суміжних складів злочинів;
правильно застосовувати положення Кримінального кодексу України,
вирішуючи конкретні завдання.

Оволодіння навчальним матеріалом забезпечується поєднанням
різних форм і методів навчання: лекції, семінарські заняття,
індивідуальні завдання, самостійна робота, консультації.

2. ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права
України, її значення та система. Наукові основи кваліфікації
злочинів

Особлива частина кримінального права України як специфічний
розділ окремої галузі права, як складова частина єдиної науки
кримінального права та як навчальна дисципліна в юридичному вищому
навчальному закладі.

Особлива частина кримінального права України як специфічний
розділ окремої галузі права. Підстави поділу кримінального права
України на Загальну та Особливу частини. Особливості нормативних
приписів (кримінально-правових норм), що утворюють її зміст. Джерела
Особливої частини кримінального права України .

Система Особливої частини кримінального права України, її
поняття та особливості. Основні правила систематизації Особливої
частини кримінального права України. Роль законодавчої техніки в
побудові системи Особливої частини кримінального права України.
Загальна характеристика системи Особливої частини КК України 2001р.

Значення Особливої частини кримінального права України.
Особлива частина кримінального права України як навчальна

дисципліна в юридичному вищому навчальному закладі, її предмет та
основні методи його дослідження.

Основні теоретичні форми вивчення Особливої частини
кримінального права: систематизація (класифікація) юридичних складів
злочинів в межах Особливої частини Кримінального кодексу України та
її окремих розділів; загальна характеристика окремих груп злочинів;
аналіз юридичного складу (юридичних складів) злочину певного виду;
особливості юридичних складів окремих злочинів; розмежування
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юридичних складів злочинів окремих видів; кваліфікація множинності
злочинів певних видів.

Основні практичні форми вивчення Особливої частини
кримінального права України: розв’язання задач (казусів); вирішення
узагальнених кримінально-правових ситуацій, що стосуються злочинів
окремих видів; кримінально-правова кваліфікація окремих форм
множинності злочинів.

Роль роз’яснень Пленуму Верховного Суду України у засвоєнні
Особливої частини кримінального права.

Наукові основи кваліфікації злочинів. Поняття кваліфікації,
принципи, суб’єкти, структура. Правила кваліфікації злочинів.

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
Національна безпека України як об’єкт кримінально-правової

охорони. Загальна характеристика злочинів проти основ національної
безпеки України.

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади: особливості
конструкції юридичних складів та види цього злочину. Посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України: аналіз юридичних
складів злочину, особливості кваліфікації за сукупністю з іншими
злочинами. Державна зрада: аналіз юридичного складу злочину;
особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що
вчинила державну зраду. Посягання на життя державного чи
громадського діяча: аналіз юридичного складу злочину. Диверсія:
особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу
злочину, форми диверсії. Шпигунство: аналіз юридичного складу
злочину; особливості звільнення від кримінальної відповідальності
особи, що вчинила шпигунство.

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
Особисті блага людини як об’єкт кримінально-правової охорони.

Проблеми систематизації юридичних складів злочинів проти життя та
здоров’я особи за чинним кримінальним законодавством України.

Злочини проти життя. Кримінально-правове поняття вбивства.
Види вбивств за КК України. Умисне вбивство без обтяжуючих і без
пом’якшуючих обставин: відмежування від інших видів умисних
вбивств. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах: аналіз
юридичного складу злочину, особливості кваліфікації окремих його
різновидів. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах:
особливості юридичних складів умисного вбивства, вчиненого в стані
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сильного душевного хвилювання, умисного вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини та умисного вбивства при перевищенні меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця. Вбивство через необережність: особливості
суб’єктивної сторони юридичного складу злочину. Доведення до
самогубства: особливості юридичних складів злочину, відмежування від
умисного вбивства та вбивства через необережність.

Злочини проти здоров’я. Поняття тілесного ушкодження:
медичний та юридичний аспекти. Види тілесних ушкоджень за КК
України. Залежність ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від
тривалості розладу здоров’я та розміру стійкої втрати працездатності.
Умисне тяжке тілесне ушкодження: аналіз юридичних складів злочину.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне за пом’якшуючих
обставин: особливості юридичних складів злочину. Умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження: особливості юридичних складів злочину,
кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Умисне легке тілесне
ушкодження: види, особливості юридичних складів злочину.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження:
особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу
злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Побої і
мордування: аналіз юридичних складів злочинів. Катування:
особливості юридичного складу злочину.

Злочини проти особистої безпеки. Погроза вбивством: особливості
об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину, відмежування від
готування до умисного вбивства. Зараження венеричною хворобою;
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби; неналежне виконання професійних обов’язків, що
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби; розголошення відомостей про
проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби:
особливості юридичних складів злочинів. Злочини, які вчинюються у
сфері медичного обслуговування (незаконна лікувальна діяльність,
ненадання допомогти хворому медичним працівником, неналежне
виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним
працівником, порушення прав пацієнта, незаконне проведення дослідів
над людиною, порушення встановленого законом порядку
трансплантації органів або тканин людини, насильницьке донорство,
незаконне розголошення лікарської таємниці): загальна характеристика,
особливості юридичних складів. Інші злочини, що ставлять під загрозу
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життя та здоров’я людини (незаконне проведення аборту; залишення в
небезпеці; ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані; неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та
здоров’я дітей): загальна характеристика, особливості юридичних
складів.

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Воля, честь і гідність людини як об’єкт кримінально-правової

охорони. Загальна характеристика злочинів проти волі, честь та гідності
особи.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини: аналіз
юридичних складів злочину. Захоплення заручників: аналіз юридичних
складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.
Підміна дитини: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін
юридичного складу злочину. Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо передачі людини: аналіз юридичних складів злочину.

Експлуатація дітей: особливості юридичних складів злочину.
Незаконне поміщення в психіатричний заклад: особливості юридичного
складу злочину.

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи

Статева свобода та статева недоторканість людини як об’єкти
кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Злочини, що посягають на статеву свободу та статеву
недоторканість особи. Зґвалтування: аналіз юридичних складів злочину.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом:
особливості юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з
іншими злочинами. Інші статеві злочини (примушування до вступу в
статевий зв’язок; статеві зносини з особою, яка не досягла статевої
зрілості; розбещення неповнолітніх): особливості юридичних складів,
відмежування від суміжних злочинів.

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина

Окремі конституційні права і свободи людини і громадянина як
об’єкт кримінально-правової охорони. Особливості механізму
кримінально-правової охорони прав і свобод людини та громадянина.

Загальна характеристика злочинів проти особистих прав і свобод
людини та громадянина. Проблеми систематизації юридичних складів
цих злочинів за КК України.

Злочини проти окремих політичних прав громадянина України.
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Злочини, що посягають на рівність конституційних прав громадян
та їх рівність перед законом. Порушення рівноправності громадян
залежно від їх расової, національної належності або ставлення до
релігії: аналіз юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на недоторканність приватного життя
громадян (порушення недоторканності житла; порушення таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер; порушення
недоторканності приватного життя): особливості юридичних складів
злочинів.

Злочини, що посягають на нормальний розвиток неповнолітніх та
матеріальне забезпечення осіб, що потребують соціального захисту, їх
особисту безпеку (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей;
ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків;
злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою,
щодо якої встановлені опіка чи піклування; зловживання опікунськими
правами; розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)):
особливості юридичних складів злочинів. Незаконні дії щодо
усиновлення (удочеріння): аналіз юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на трудові права громадян
(перешкоджання законній профеcійній діяльності журналістів; грубе
порушення законодавства про працю; грубе порушення угоди про
працю; невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших
установлених законом виплат): особливості юридичних складів
злочинів.

Злочини, що посягають на права громадян, на захист своїх прав і
свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів. Злочини, що посягають на право
інтелектуальної власності. Злочини, що посягають на свободу
світогляду і віросповідання, порядок відправлення релігійних культів та
порядок поводження з культовими (релігійними) цінностями:
особливості юридичних складів злочинів.

Тема 7. Злочини проти власності
Власність та право власності як об’єкти кримінально-правової

охорони. Загальна характеристика злочинів проти власності. Проблеми
систематизації юридичних складів злочинів проти власності за чинним
кримінальним законодавством України.

Корисливі посягання на власність. Розкрадання чужого майна як
родова юридична конструкція окремих корисливих посягань на
власність. Ознаки, форми та види розкрадання. Крадіжка: таємний
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спосіб викрадення майна як специфічна ознака крадіжки; кваліфіковані
види крадіжки. Грабіж: відкритий спосіб викрадення майна як
специфічна ознака грабежу; кваліфіковані види грабежу. Розбій:
особливості конструкції основного юридичного складу злочину;
характер насильства і погрози насильством при розбої; кваліфіковані
види розбою; розбій та інші злочини: розмежування юридичних складів,
кваліфікація за сукупністю злочинів. Викрадення шляхом демонтажу та
іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх
обладнання: особливості предмета злочину та способів його вчинення.
Вимагання: аналіз юридичних складів злочину; відмежування
вимагання від насильницького грабежу та розбою, кваліфікація за
сукупністю з іншими злочинами. Шахрайство: предмет та способи
шахрайства як специфічні елементи його юридичних складів;
шахрайство та інші злочини: розмежування та кваліфікація за
сукупністю злочинів. Привласнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем: особливості
юридичних складів злочинів, розмежування з іншими злочинами проти
власності. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання
довірою: особливості юридичних складів злочину, відмежування від
шахрайства, привласнення та розтрати майна. Привласнення особою
знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї:
особливості юридичного складу злочину.

Некорисливі посягання на власність. Умисне знищення або
пошкодження майна: особливості юридичних складів злочину,
кваліфіковані види злочину. Необережне знищення або пошкодження
майна: особливості конструкції об’єктивної сторони юридичного складу
злочину. Порушення обов’язків щодо охорони майна: особливості
юридичного складу злочину. Погроза знищення майна: аналіз
юридичного складу злочину. Придбання, отримання, зберігання чи збут
майна, одержання злочинним шляхом: аналіз юридичного складу
злочину.

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
Економічна, господарська та підприємницька діяльність як об’єкти

кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів у
сфері господарської діяльності. Проблеми систематизації юридичних
складів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України.

Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення
господарської діяльності та окремих її видів. Порушення порядку
зайняття господарською та банківською діяльністю: аналіз юридичних
складів злочину, види діяльності, що підлягають ліцензуванню.
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Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт
дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи
сировини для їх виробництва: аналіз юридичного складу злочину.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою
збуту підакцизних товарів: аналіз юридичних складів злочину,
кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Порушення порядку
здійснення операцій з металобрухтом: аналіз юридичних складів
злочину. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння: особливості предмета та об’єктивної сторони юридичного
складу злочину, відмежування від інших злочинів. Фіктивне
підприємництво: аналіз юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на встановлений порядок проведення
процедури банкрутства. Фіктивне банкрутство: особливості
юридичного складу злочину. Доведення до банкрутства: особливості
об’єктивної сторони складу злочину. Приховування стійкої фінансової
неспроможності: аналіз юридичного складу злочину. Незаконні дії у
разі банкрутства: аналіз юридичного складу злочину.

Злочини, що посягають на фінансову діяльність. Ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: аналіз
юридичних складів злочину. Шахрайство з фінансовими ресурсами:
особливості юридичних складів злочину, відмежування від інших
злочинів. Контрабанда: аналіз юридичних складів злочину. Легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: аналіз юридичних
складів злочину. Умисне порушення вимог законодавства про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом: аналіз юридичних складів злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і
використання документів у господарській діяльності: особливості
обєктно-субєктного складу

Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та
витрачання бюджетних коштів: аналіз складів злочинів. Злочини, що
посягають на свободу господарської діяльності: особливості ознак
складів злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг
та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності в
сфері господарської діяльності. Незаконне використання знака для
товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення
походження товарів: предмет злочину та особливості його об’єктивної
сторони. Незаконне збирання з метою використання або використання
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відомостей, що становлять комерційну таємницю; розголошення
комерційної таємниці.

Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації
державного чи комунального майна. Незаконна приватизація
державного, комунального майна: аналіз юридичних складів злочину.
Незаконні дії щодо приватизаційних паперів: особливості предмета
злочину. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації
державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого
використання: аналіз юридичного складу злочину.

Тема 9. Злочини проти довкілля
Екологічна безпека навколишнього природного середовища як

родовий об’єкт злочинів проти довкілля. Особливості безпосередніх
об’єктів злочинів проти довкілля.

Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти
власності: розмежування юридичних складів цих груп злочинів та
кваліфікація за сукупністю злочинів.

Злочини проти екологічної безпеки: загальна характеристика,
особливості юридичних складів злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання
землі, її надр: загальна характеристика, особливості юридичних складів
злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання
водних ресурсів та атмосферного повітря: загальна характеристика та
особливості юридичних складів злочинів.

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання
об’єктів флори і фауни: загальна характеристика, особливості
юридичних складів злочинів.

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони.

Загальна характеристика та види злочинів проти громадської безпеки.
Створення злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що

вчинюються ними чи пов’язаних з ними. Створення злочинної
організації: аналіз юридичного складу злочину; підстава звільнення від
кримінальної відповідальності. Сприяння учасникам злочинних
організацій та укриття їх злочинної діяльності: особливості юридичних
складів злочину. Бандитизм: ознаки банди, форми бандитизму,
особливості кваліфікації бандитизму, пов’язаного зі вчиненням інших
злочинів. Терористичний акт: особливості юридичних складів злочину;
підстава звільнення від кримінальної відповідальності. Створення не
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань:
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особливості юридичних складів злочину; підстава звільнення від
кримінальної відповідальності.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами,
вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами. Викрадення,
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем: аналіз
юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів,
кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Незаконне поводження
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: аналіз
юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами; підстава звільнення від кримінальної відповідальності.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів:
особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу
злочину. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами:
особливості юридичних складів злочину.

Порушення правил, що забезпечують громадську безпеку.
Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та
їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами: особливості
юридичних складів злочину. Незаконне перевезення на повітряному
судні вибухових або легкозаймистих речовин: особливості юридичних
складів злочину. Порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки: аналіз юридичних складів злочину.

Інші злочини проти громадської безпеки. Завідомо неправдиве
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності: особливості юридичних складів злочину. Напад на
об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для
оточення: аналіз юридичного складу злочину. Погроза вчинити
викрадення або використати радіоактивні матеріали. Незаконне
ввезення на територію України відходів і вторинної сировини:
особливості юридичних складів злочинів.

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва
Безпека виробництва як об’єкт кримінально-правової охорони.

Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва.
Злочини у сфері безпеки праці. Порушення вимог законодавства

про охорону праці: аналіз юридичних складів злочину, відмежування
від інших злочинів. Порушення правил безпеки під час виконання робіт
з підвищеною небезпекою: аналіз юридичних складів злочину.

Інші злочини у сфері безпеки виробництва. Порушення правил
безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних
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цехах: особливості юридичних складів злочину. Порушення правил
ядерної або радіаційної безпеки: особливості юридичних складів
злочину. Порушення правил, що стосуються безпечного використання
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд:
особливості юридичних складів злочину.

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту

Безпека руху та експлуатації транспорту як об’єкт кримінально-
правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти безпеки
руху та експлуатації транспорту та проблеми систематизації їх
юридичних складів.

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію всіх видів
транспорту. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів:
аналіз юридичних складів злочину. Блокування транспортних
комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства:
особливості юридичних складів злочину. Примушування працівника
транспорту до невиконання своїх службових обов’язків: аналіз
юридичних складів злочину. Порушення чинних на транспорті правил:
особливості юридичного складу злочину, відмежування від інших
злочинів.

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію
залізничного, повітряного, водного та магістрального трубопровідного
транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації
залізничного, водного чи повітряного транспорту: аналіз юридичних
складів злочину. Угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна: особливості юридичних
складів злочину. Порушення правил повітряних польотів: особливості
юридичних складів злочину. Порушення правил використання
повітряного простору: особливості юридичних складів злочину.
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда: особливості
юридичних складів злочину. Ненадання допомоги судну та особам, що
зазнали лиха: особливості юридичного складу злочину. Неповідомлення
капітаном назви свого судна при зіткненні суден: особливості
юридичного складу злочину. Пошкодження об’єктів магістральних
нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: особливості юридичних
складів злочину.

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію
автомобільного та міського електричного транспорту. Порушення
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами: аналіз юридичних складів



82

злочину. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних
засобів або інше порушення їх експлуатації: особливості юридичного
складу злочину. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
убезпечення дорожнього руху: особливості юридичного складу
злочину. Незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз
юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів,
кваліфікація за сукупністю злочинів. Знищення, підробка або заміна
номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: особливості
юридичного складу злочину.

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності
Громадський порядок і моральність як об’єкти кримінально-

правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти
громадського порядку і моральності.

Злочини проти громадського порядку. Групове порушення
громадського порядку: аналіз юридичного складу злочину,
відмежування від суміжних злочинів. Масові заворушення: аналіз
юридичних складів злочину. Заклики до вчинення дій, що загрожують
громадському порядку: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін
юридичного складу злочину. Хуліганство: аналіз юридичних складів
злочину, відмежування від суміжних злочинів, кваліфікація за
сукупністю з іншими злочинами.

Злочини проти моральності. Наруга над могилою: аналіз
юридичиного складу злочину. Знищення, руйнування або пошкодження
пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення
пошукових робіт на археологічній пам’ятці: особливості юридичних
складів злочину. Жорстоке поводження з тваринами: особливості
юридичних складів злочину. Ввезення, виготовлення або
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості:
особливості юридичних складів злочину. Ввезення, виготовлення, збут і
розповсюдження порнографічних предметів: особливості юридичних
складів злочину. Створення або утримання місць розпусти і звідництво:
особливості юридичних складів злочину. Проституція або
примушування чи втягнення до зайняття проституцією: аналіз
юридичних складів злочинів. Втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність: аналіз юридичного складу злочину, кваліфікація за
сукупністю з іншими злочинами.

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини
проти здоров’я населення
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Здоров’я населення як об’єкт кримінально-правової охорони.
Особливості механізму кримінально-правової охорони здоров’я
населення.

Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів: аналіз юридичних складів злочину.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів: аналіз юридичних складів злочину,
відмежування від інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем: аналіз
юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів,
кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Незаконне введення в
організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів:
аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів: особливості юридичних складів злочину,
кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Порушення
встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів: особливості юридичних складів злочину,
відмежування від інших злочинів. Незаконне публічне вживання
наркотичних засобів: особливості юридичних складів злочину. Інші
злочини, що порушують встановлений порядок обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів без мети збуту; посів або вирощування снотворного маку чи
конопель; незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; викрадення,
привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем; викрадення,
привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення
наркотичних засобів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким
обладнанням; організація або утримання місць для незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів; незаконне виготовлення,
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підроблення, використання чи збут підроблених документів на
отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів; незаконна видача рецепта на право придбання
наркотичних засобів або психотропних речовин): особливості їх
юридичних складів.

Інші злочини проти здоров’я населення. Використання коштів,
здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів: аналіз юридичних складів
злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання,
зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин:
особливості юридичних складів злочину. Незаконна організація або
утримання місць для вживання одурманюючих засобів: особливості
юридичного складу злочину. Спонукання неповнолітніх до
застосування допінгу: особливості юридичних складів злочину.
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів:
особливості юридичного складу злочину. Порушення правил боротьби з
епідеміями: особливості юридичного складу злочину. Порушення
правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними
агентами чи токсинами: особливості юридичних складів злочину.
Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів
харчування чи іншої продукції: особливості юридичних складів
злочину.

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації

Зовнішня, внутрішня та інформаційна безпека як об’єкти
кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів у
сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Злочини, що порушують правила охорони та зберігання державної
чи службової таємниці. Розголошення державної таємниці: аналіз
юридичних складів злочину. Втрата документів, що містять державну
таємницю: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного
складу злочину, відмежування від розголошення державної таємниці.
Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну
інформацію, яка є власністю держави: особливості предмета злочину,
відмежування від державної зради та шпигунства.

Злочини, що порушують встановлений порядок перетинання
державного кордону України та правила переміщення через її митний
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кордон окремих предметів. Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України: особливості об’єктивної сторони та
суб’єкта юридичного складу злочину. Порушення порядку здійснення
міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному
контролю: відмежування від контрабанди, кваліфікація за сукупністю з
іншими злочинами. Порушення правил міжнародних польотів:
особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу
злочину, відмежування від інших злочинів.

Злочини, що порушують встановлений порядок комплектування
Збройних Сил України. Ухилення від призову на строкову військову
службу: аналіз юридичного складу злочину. Ухилення від призову за
мобілізацією: особливості об’єктивної сторони юридичного складу
злочину. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів:
аналіз юридичних складів злочинів.

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Конституція України про основні принципи управління в державі.
Особливості механізму кримінально-правової охорони управлінської
діяльності в Україні та основні напрями його вдосконалення на
сучасному етапі.

Загальна характеристика злочинів проти порядку управління за
чинним кримінальним законодавством України та проблеми
систематизації їх юридичних складів.

Злочини, що посягають на загальні засади управлінської діяльності
в державі. Наруга над державними символами: особливості юридичних
складів злочинів. Незаконне підняття Державного Прапора України на
річковому або морському судні: особливості об’єктивної сторони та
ознак суб’єкта злочину. Незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій: аналіз
юридичного складу злочину. Захоплення державних або громадських
будівель чи споруд: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін
юридичного складу злочину. Самовільне присвоєння владних
повноважень або звання службової особи: особливості юридичного
складу злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації: аналіз
юридичного складу злочину, відмежування від інших злочинів.
Самоправство: особливості юридичного складу злочину.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов’язань: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від
інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.
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Злочини, що посягають на окремі блага та інтереси фізичних осіб
як суб’єктів управлінської діяльності. Опір представникові влади,
працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві: аналіз юридичних складів злочину,
відмежування від інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного
органу: особливості юридичних складів злочину, кваліфікація за
сукупністю з іншими злочинами. Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу: аналіз юридичних складів злочину,
відмежування від інших злочинів. Втручання в діяльність державного
діяча: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного
складу злочину. Погроза або насильство щодо державного чи
громадського діяча: аналіз юридичних складів злочину, відмежування
від суміжних злочинів. Умисне знищення або пошкодження майна
працівника правоохоронного органу: особливості юридичних складів
злочину. Посягання на життя працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону або військовослужбовця: аналіз юридичного
складу злочину, відмежування від інших злочинів. Захоплення
представника влади або працівника правоохоронного органу як
заручника: аналіз юридичного склад злочину, відмежування від
суміжних злочинів. Погроза або насильство щодо службової особи чи
громадянина, який виконує громадський обов’язок: особливості
юридичних складів злочину. Перешкоджання діяльності народного
депутата України чи депутата місцевої ради: аналіз юридичних складів
злочину. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи
чи громадянина, який виконує громадський обов’язок: особливості
юридичних складів злочину.

Злочини, що посягають на встановлений порядок функціонування
матеріальних носіїв управлінської діяльності. Викрадення,
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або
їх пошкодження: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від
інших злочинів. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків,
їх збут, використання підроблених документів: аналіз юридичних
складів злочину, відмежування від інших злочинів, кваліфікація за
сукупністю з іншими злочинами. Незаконне використання спеціальних
технічних засобів негласного отримання інформації: аналіз юридичних
складів злочину, відмежування від суміжних злочинів. Умисне
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пошкодження ліній зв’язку: особливості об’єктивної та суб’єктивної
сторін юридичного складу злочину, кваліфікація за сукупністю з
іншими злочинами.

Злочини, що посягають на професійну журналістську діяльність.
Погроза або насильство щодо журналіста. Умисне знищення або
пошкодження майна журналіста. Посягання на життя журналіста.
Захоплення журналіста як заручника

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку

Безпека комп’ютерної інформації як об’єкт кримінально-правової
охорони. Загальна характеристика злочинів у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку:
аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами. Викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної
інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем: особливості предмета та об’єктивної сторони
юридичних складів злочину, відмежування від суміжних злочинів.
Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-
обчислювальних систем: особливості юридичних складів злочину.

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Конституція та закони України про діяльність службових осіб.
Особливості механізму кримінально-правової охорони державних та
громадських інтересів, а також охоронюваних законом прав та інтересів
окремих фізичних чи юридичних осіб від злочинних посягань з боку
службових осіб.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг: види та особливості
кваліфікації.

Поняття службової особи та особи, що здійснює професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

Зловживання владою або службовим становищем: специфіка
суб’єктно-об’єктного складу. Перевищення влади або службових
повноважень: особливості основного юридичного складу злочину;
кваліфіковані види злочину; кваліфікація за сукупністю з іншими
злочинами. Службова недбалість: особливості об’єктивної та
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суб’єктивної сторін юридичних складів злочину. Службове підроблення:
особливості юридичних складів злочину, відмежування від інших
злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.

Неправомірна вигода (хабарництво) як родове поняття окремої
групи службових злочинів. Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою: кримінально-
правова характеристика. Незаконне збагачення: особливості суб’єктно-
об’єктного складу. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі: особливості юридичних складів злочинів

Тема 19. Злочини проти правосуддя
Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони. Конституція

України про загальні засади здійснення правосуддя в державі.
Особливості механізму кримінально-правової охорони правосуддя в
Україні.

Загальна характеристика злочинів проти правосуддя за чинним
кримінальним законодавством України. Проблеми систематизації
юридичних складів злочинів проти правосуддя.

Злочини проти правосуддя, що вчинюються службовими особами,
які здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя. Завідомо
незаконні затримання, привід або арешт: особливості юридичних
складів злочину. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності: аналіз юридичних складів злочину. Примушування
давати показання: особливості юридичних складів злочину, кваліфікація
за сукупністю з іншими злочинами. Порушення права на захист: аналіз
юридичних складів злочину. Постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: особливості
юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист; розголошення
відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист: аналіз
юридичних складів злочинів.

Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, на яких покладені
обов’язки зі сприяння у здійсненні правосуддя. Завідомо неправдиве
показання: аналіз юридичних складів злочину. Відмова свідка від
давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання
покладених на них обов’язків: особливості юридичного складу злочину.
Розголошення даних досудового слідства або дізнання: особливості
об’єктивної сторони та суб’єкта юридичного складу злочину.

Злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими. Ухилення від
відбування покарання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі:
особливості юридичних складів злочину. Ухилення від покарання, не
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пов’язаного з позбавленням волі: особливості об’єктивної сторони та
суб’єкта юридичних складів злочину. Злісна непокора вимогам
адміністрації виправної установи: особливості юридичного складу
злочину, відмежування від інших злочинів. Дії, що дезорганізують
роботу виправних установ: особливості об’єктивної сторони та суб’єкта
юридичного складу злочину. Втеча з місця позбавлення волі або з-під
варти: аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з
іншими злочинами. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу:
особливості об’єктивної сторони юридичного складу злочину.
Порушення правил адміністративного нагляду: аналіз юридичного
складу злочину.

Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не мають
безпосереднього відношення до здійснення правосуддя.

Втручання в діяльність судових органів: аналіз юридичних складів
злочину, відмежування від інших злочинів.

Злочини, що посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, інші
блага та інтереси захисників чи представників особи у зв’язку з їх
діяльністю з надання правової допомоги.

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення
військової служби (військові злочини)

Поняття військового злочину. Військовий злочин і військовий
дисциплінарний проступок. Юридична природа застосування правил
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України за діяння, передбачені
в деяких статтях розділу XІХ КК України. Проблеми систематизації
юридичних складів військових злочинів.

Злочини, що посягають на порядок відносин між
військовослужбовцями. Злочини, що посягають на встановлений
порядок проходження військової служби. Злочини, що посягають на
встановлений порядок користування військовим майном: особливості
юридичних складів злочинів, співвідношення із злочинами проти
власності.

Злочини, що посягають на встановлений порядок поводження зі
зброєю та порядок експлуатації військової техніки: особливості
суб’єкта та об’єктивної сторони юридичного складу злочину.

Злочини, що посягають на встановлений порядок несення окремих
видів військової служби: особливості юридичних складів цих злочинів.

Злочини, що порушують правила охорони та зберігання військових
відомостей: особливості предмета, об’єктивної та суб’єктивної сторін
юридичних складів злочину.

Військові службові злочини. Поняття військової службової особи.
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Злочини, вчинювані в умовах воєнного стану або в бойовій
обстановці: загальна характеристика та особливості юридичних складів
цих злочинів.

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку

Загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні злочини та
злочини міжнародного характеру.

Злочини проти миру, безпеки людства. Пропаганда війни: аналіз
юридичного складу злочину. Планування, підготовка, розв’язування та
ведення агресивної війни: особливості юридичних складів злочину.
Порушення законів та звичаїв війни: особливості юридичних складів
злочину, зокрема порушення, пов’язані з застосуванням засобів ведення
війни, заборонених міжнародним правом, та інші порушення законів та
звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Застосування
зброї масового знищення: особливості юридичних складів злочину.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут,
транспортування зброї масового знищення: особливості юридичного
складу злочину. Екоцид: аналіз юридичного складу злочину. Геноцид:
аналіз юридичних складів злочину.

Злочини проти міжнародного правопорядку. Посягання на життя
представника іноземної держави: особливості юридичного складу
злочину. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист:
особливості юридичних складів злочинів. Незаконне використання
символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця: особливості
юридичного складу злочину, відмежування від злочину, передбаченого
ст. 435 КК України. Піратство: особливості юридичних складів злочину.
Найманство: аналіз юридичних складів злочинів, що охоплюються цим
поняттям.

Тема 22. Основні питання Особливої частини кримінального
права іноземних держав

Загальна характеристика Особливої частини кримінального права
іноземних держав.

Особливості систематизації норм Особливої частини
кримінального права в окремих іноземних державах (Російській
Федерації, Франції, Англії, ФРН, США та ін.)

Загальна характеристика злочинів проти особи за кримінальним
правом окремих зарубіжних держав. Особливості кримінальної
відповідальності за вбивства, завдання шкоди здоров’ю, злочини в
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сексуальній сфері за кримінальним правом Російської Федерації,
Франції, ФРН, Англії, США.

Особливості відповідальності за злочини проти власності за
кримінальним правом окремих іноземних держав (Російської Федерації,
Франції, ФРН, Англії).

Відповідальність за посягання на публічний порядок за
кримінальним правом Франції, ФРН, США. Акт про публічний порядок
1986 р. (Англія).

Загальна характеристика злочинів проти держави та посадових
злочинів за кримінальним правом окремих іноземних держав
(Російської Федерації, Франції, ФРН, Англії, США).

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
5 семестр

Семінарське заняття № 1
Тема: Злочини проти основ національної безпеки держави.

Злочини проти життя та здоров’я особи

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів проти основ
національної безпеки держави і злочинів проти життя та здоров’я
особи; надавати кримінально-правову характеристику складам
злочинів,; розуміти теоретичні засади кваліфікації розглядуваних
злочинів; вміти проводити розмежування суміжних складів злочинів;
правильно застосовувати положення Кримінального кодексу України та
судово-слідчої практики для кваліфікації конкретної ситуації.

План заняття
Теоретична частина:
1. Поняття, загальна характеристика та види особливо

небезпечних злочинів проти держави.
2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади: особливості
складу злочину.

3. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість
України.

4. Особливості кваліфікації державної зради.
5. Диверсія і шпигунство: специфіка суб’єктно-об’єктного

складу.
6. Життя та здоров’я особи як родовий об’єкт злочину.
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7. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти життя
та здоров’я особи.

8. Вбивство і його види.
9. Тілесні ушкодження: поняття та види.
10. Злочини проти життя та здоров’я у сфері медичної діяльності.

Практична частина:
1. Наведіть приклади вчинення злочинів проти основ національної

безпеки держави (складіть фабули) та законспектуйте будь-які 2 фабули:
2. Скільки самостійних (простих) складів злочинів передбачає ст.109

КК України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади»? Назвіть ці
склади. Які статті розділу І КК України «Злочини проти основ
національної безпеки України» передбачають спеціальну підставу
звільнення від кримінальної відповідальності? Що є такою підставою?

3. Задачі:
1. Олена повідомила Степана, з яким підтримувала інтимні стосунки,

що вагітна і висунула вимогу одружитися з нею, підтверджуючи свою
вагітність довідкою із жіночої консультації. З метою уникнути обов’язку
одружитися Степан вночі задушив Олену. Під час судово-медичної
експертизи виявилося, що потерпіла не перебувала у стані вагітності.
Кваліфікуйте дії Степана.

2. Куций у своєму домі розпивав спиртні напої із своєю дружиною та
Довгим. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку, під час
якої Куций вбив Довгого ножем. Дружина почала дорікати йому за
нестриманість. Розлютившись від докорів, Куций вбив і свою дружину.
Як потрібно кваліфікувати дії Куцого?

3. Директор Семенівської Середньої школи № 5 Гавриленко постійно
чіплявся до вчительки Сидорко, пропонуючи вступити з ним у статевий
зв’язок. Зрозумівши, що його намагання марні, Гавриленко почав
розповсюджувати серед працівників школи принизливих вигадок про
Сидорко, та глумитися над нею на шкільних нарадах. Не стерпівши
цього, Сидорко вчинила самогубство.

4. Подорожуючи в одному купе поїзда Львів – Одеса, Антон та
Людмила розмовляли і розпили пляшку горілки, після чого Антон почав
чіплятися до Людмили. Людмила відштовхнула його. Це дуже його
образило і Антон напав на неї, став бити її в живіт, душити та
погрожувати вбивством. Людмила схопила ніж, який лежав на столику і
вдарила Антона, заподіявши йому смерть. Було встановлено, що
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внаслідок протиправного насильства збоку Антона у жінки виник
фізіологічний афект. Дайте кваліфікацію діям Людмили.

5. З ревнощів Гупало побив свою жінку. Це призвело до переривання
двомісячної вагітності. Про те, що жінка вагітна, Гупало не знав.
Побиття, крім переривання вагітності, спричинило розлад здоров’я
тривалістю 16 днів. Як кваліфікувати дії Гупала?

6. Вулицею їхала вантажівка, навантажена негашеним вапном. Троє
підлітків, Євген, Ростислав та Дем’ян, які каталися на ковзанах,
причепилися до машини, щоб покататися.

Вантажник Гнат, який їхав у кузові, взяв лопатою вапно і кинув
його в підлітків. Внаслідок цього Євген отримав опік обличчя, який був
виправлений пластичною операцією, та втратив зір на одне око;
Ростислав – ушкодження шкіри на шиї та руках, від чого лікувався 23
дні, а Дем’ян від аналогічних ушкоджень лікувався 7 днів. Які види
тілесних ушкоджень були заподіяні підліткам?

7. Під час сварки з чоловіком Оксана викинула з вікна вазу, яку він їй
подарував на річницю одруження. В цей час під вікном проходив
Гаврило, якому ваза впала на голову, спричинивши закритий перелом
кісток склепіння та основи черепа. МСЕК встановила, що внаслідок
цього перелому Гаврило втратив працездатність на 22%. Кваліфікуйте дії
Оксани.
Варіант: внаслідок отриманої травми Гаврило через 13 годин помер у
реанімаційному відділенні міської лікарні.

Рекомендована література:
базова: 1;2;6;7;9;17;26;38;59;78;79;81; 82; 85;86;87;93;98;
допоміжна: 9;23;31;38;50;51;55;59;66;67;82;86.

Семінарське заняття № 2
Тема: Злочини проти волі честі та гідності особи. Злочини

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини
проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і

громадянина

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів проти волі, честі та
гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості та
інших конституційних прав і свобод людини і громадянина (виборчі,
трудові, сімейні тощо); надавати кримінально-правову характеристику
складам злочинів,; розуміти теоретичні засади кваліфікації
розглядуваних злочинів; вміти проводити розмежування суміжних
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складів злочинів; правильно застосовувати положення Кримінального
кодексу України та судово-слідчої практики для кваліфікації конкретної
ситуації.

План заняття
Теоретична частина:
1. Злочини проти волі, честі та гідності особи: види та загальна

характеристика.
2. Захоплення заручників: особливості кваліфікації.
3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі

людини: особливості кваліфікації.
4. Експлуатація дітей: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.
5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості

особи: види та загальна характеристика.
6. Зґвалтування: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.
7. Примушування до вступу в статевий зв’язок: особливості

кваліфікації
8. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
9. Злочин щодо розбещення неповнолітніх: специфіка складу

злочину.
10. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти

виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина.
11. Характерні ознаки об’єктивної сторони злочинів, що

посягають на виборчі права громадян( статті 157, 158,159,160 ККУ).
12. Характерні ознаки злочинів, що посягають на недоторканність

приватного життя громадян (статті 162,163,182 ККУ).
13. Особливості об’єктивної сторони злочинів, що посягають на

нормальний розвиток неповнолітніх (статті 164,166,168 ККУ).
14. Особливості об’єктивної сторони злочинів, що посягають на

об’єкти інтелектуальної та промислової власності (статті 176,177 ККУ).
15. Предмет злочинів, що посягають на свободу світогляду і

віросповідання та порядок поводження з культовими цінностями ( статті
178, 179 ККУ).

16. Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на
соціальні та культурні права громадян ( статі 183, 184 ККУ)

Практича частина:
1. Проведіть розмежування злочинів проти статевої  свободи та

статевої недоторканості (заповніть таблицю):
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Злочини, що розмежовуються Спільні ознаки
таких злочинів

Розмежувальні
ознаки

Зґвалтування (ст. 152 КК) і
Примушування до вступу в
статевий зв’язок (ст. 154 КК )

Статеві зносини з особою, яка
не досягла статевої зрілості
(ст.155 КК) і Розбещення
неповнолітніх (ст. 156 КК)
Зґвалтування (ст. 152 КК) і
Статеві зносини з особою, яка
не досягла статевої зрілості
(ст.155 КК)

2. Проведіть розмежування злочинів проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод людини і громадянина (заповніть
таблицю):
Злочини, що розмежовуються Спільні

ознаки
Розмежувальні

ознаки

Грубе порушення
законодавства про працю
(ст.172 КК України) –Грубе
порушення угоди про працю
(ст.173 КК)
Ухилення від сплати аліментів
на утримання дітей (ст. 164 КК)
– Злісне невиконання
обов’язків по догляду за
дитиною. (ст.166 КК)

3. Визначте, які злочини, передбачені статтями розділу V Особливої
частини КК України, вчиняються спеціальним суб’єктом.

Стаття, частина
статті

Назва злочину Положення диспозиції
статті, які вказують на
спеціального суб’єкта

злочину
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4. Задачі :
1. Для того, щоб сусідський хлопець Семен не крав яблука із

присадибної ділянки, Панас заманив його у льох і , зв’язавши, закрив
там. Пробувши там без їжі та води п’ять діб Семен був знайдений
дільничним міліціонером.

2. Іван та Петро прийняли мусульманство, і, оголосивши священну
війну, захопили сільську школу, в якій в той час перебувало двадцять три
учні. Захоплювачі поставили вимогу перед сільською радою перетворити
церкву на мечеть, погрожуючи, у разі відмови, підірвати дітей.
Кваліфікуйте діяння Івана та Петра.

3. Юрій неодноразово виступав на зборах з критикою на адресу
директора заводу Віталія. Останній розповів про це своїй сестрі Оксані,
яка працювала лікарем психоневрологічного диспансеру. Оксана
викликала Юрія для обстеження і, незважаючи на те, що Юрій був
цілком психічно здоровий, скерувала його для стаціонарного лікування в
психіатричну лікарню, фальсифікувавши історію хвороби. Однак
головний лікар психіатричної лікарні виявив фальсифікацію і відмовився
госпіталізувати Юрія. Дайте кримінально-правову оцінку діянням
Оксани.

4. Іван, Петро та Микола, розпивши пляшку горілки, вийшли
прогулятися по селу. На вулиці Наливайка, яка не була освітленою,
хлопці зустріли трьох дівчат. Перемовившись, хлопці підійшли і кожен,
взявши за руку дівчину, потягли їх: Іван в кущі, Петро на горище
сусіднього будинку, а Микола в підвал цього ж будинку, де і вчинили
зґвалтування кожен однієї дівчини. Слідчий кваліфікував діяння хлопців
як зґвалтування, вчинене групою осіб. Чи правильно діяв слідчий?

5. Попередньо домовившись, п’ятнадцятирічний Іван та
тринадцятирічний Степан вчинили зґвалтування Горпини. Кваліфікуйте
діяння Івана та Степана.

6. Панас проживав із дружиною та її тринадцятирічною донькою від
першого шлюбу Оленою. Коли його дружина поїхала в гості до матері,
Панас, зачинившись у кімнаті із Оленою, почав цинічну розмову
сексуального характеру, продемонстрував їй порнографічні фотографії
та літературу,  а потім зґвалтував її. Дайте кримінально-правову оцінку
діянням Панаса.

7. Хворий на СНІД Онуфрій попросив Параску, щоб та підсипала
снодійне Палажці для того, щоб він міг безперешкодно вступити з нею у
статевий зв’язок. Параска виконала прохання Онуфрія, після чого він
зґвалтував Палажку. СНІДом Палажка не заразилася. Кваліфікуйте
діяння Параски та Онуфрія.
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8. Споївши на вечірці свою знайому Оксану, Антон згвалтував її.
Прокинувшись зранку, Антон захотів знову вступити в статевий контакт
із Оксаною, але вона йому відмовила. Тоді, застосувавши погрозу
вбивством, Антон знову згвалтував потерпілу. Дайте кримінально-
правову оцінку його діянням.

Рекомендована література:
базова:1;2;3;4;32;73;77;79;80;82;90;91;
допоміжна: 1;6; 8;13;20;27;31;36;43;52;53;61;75;77;80.

Семінарське заняття № 3
Тема: Злочини проти власності. Злочини у сфері

господарської діяльності. Злочини проти довкілля

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів проти власності,
довкілля та леяких злочинів у сфері господарської діяльності; надавати
кримінально-правову характеристику складам злочинів; розуміти
теоретичні засади кваліфікації розглядуваних злочинів; вміти проводити
розмежування суміжних складів злочинів; правильно застосовувати
положення Кримінального кодексу України та судово-слідчої практики
для кваліфікації конкретної ситуації.

План заняття
Теоретична частина:

1.Загальна характеристика злочинів проти власності.
1.Крадіжка;. Грабіж; Розбій; Вимагання; Шахрайство:

кримінально-правова характеристика.
2.Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом

зловживання службовим становищем: аналіз складу злочину
3.Умисне знищення або пошкодження майна: особливості

об’єктно-суб’єктного складу
4.Поняття злочинів у сфері господарської діяльності:

кримінально-правовий аналіз.
5.Класифікація злочинів, передбачених розділом VII Особливої

частини КК України.
6.Деякі злочини у сфері господарської діяльності: ст. 199 КК

України, ст. 201 КК України, ст. 209 КК України, ст. 212 КК України, ст.
222 КК України.

7.Загальна характеристика злочинів проти довкілля. Поняття
злочинів проти довкілля.
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8.Деякі злочини проти довкілля: Незаконна порубка лісу (ст 246
КК); Незаконне полювання (ст. 248 КК); Незаконне зайняття рибним,
звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК).

Практична частина:
1. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):

Злочини, що розмежовуються Спільні
ознаки

Розмежувальні
ознаки

Крадіжка (ч.1 ст. 185 КК) –
Грабіж (ч.1 ст.186 КК)

Грабіж, поєднаний з
насильством, яке не є
небезпечним для життя чи
здоров’я потерпілого (ч.2
ст.186 КК) – Розбій (ч.1 ст.187
КК)
Розбій (ст. 187 КК) –
Вимагання (ст.189 КК)
Шахрайство (ст. 190 КК) –
Заподіяння майнової шкоди
шляхом обману або
зловживання довірою (ст.192
КК)
Умисне знищення або
пошкодження майна (ст.194
КК) – Умисне знищення або
пошкодження майна захисника
або представника особи (ст.399
КК)
Шахрайство (ст. 190 КК) –
Шахрайство з фінансовими
ресурсами (ст. 222 КК)

2. Задачі
1. Попов, знаходячись у відділі чоловічого одягу універмагу і

скориставшись тим, що продавець була зайнята прийманням товару, на
очах у інших покупців взяв з прилавка костюм і вийшов з відділу. З



99

викраденим він був затриманий на зупинці тролейбуса. Кваліфікуйте дії
Попова.

2. Бондар, працюючи складальником АТ «Лорта», вирішив викрасти
радіоприймач. З цією метою він протягом місяця кілька разів проносив
через прохідну окремі деталі радіоприймача. При спробі винести корпус
Бондар був затриманий працівниками охорони заводу на прохідній.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Бондара.

3. Хома напав на громадянина Ничку і відібрав гаманець. Внаслідок
нападу Ничці були заподіяні легкі тілесні ушкодження. Розлад здоров’я
потерпілого тривав 5 днів. Кваліфікуйте дії Хоми.

Варіант: Розлад здоров’я потерпілого тривав 12 днів.
4. Дунас та Халява їхали в купе поїзда. Халява по дорозі розповідав,

що їде з відрядження і везе додому 1000 гривень. Дунас, з метою
викрадення цих грошей, підсипав Халяві сильнодіючий токсичний засіб,
внаслідок чого в потерпілого стався розлад здоров’я тривалістю 28 днів.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Дунаса.

Варіант: Внаслідок застосування токсичної речовини Халява помер.
3. Виконайте у письмові формі теоретичне завдання теми № 7 –

проаналізуйте склади запропонованих злочинів.
4. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):
Злочини, що розмежовуються Спільні

ознаки
Розмежувальні

ознаки

ст. 209 КК – ст.209-1 КК
5. Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти
довкілля. Запишіть принаймні 5 з них (за різними статтями)
6. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):

Злочини, що розмежовуються Спільні
ознаки

Розмежувальні
ознаки

Порушення правил екологічної
безпеки (ст. 236 КК) –
Проектування чи експлуатація
споруд без систем захисту
довкілля (ст. 253 КК)
Порушення правил охорони вод
(ст. 242 КК) – Забруднення моря
(ст. 243 КК)
Умисне знищення або
пошкодження територій, взятих
під охорону держави, та об’єктів
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природно-заповідного фонду (ст.
252 КК) – Порушення правил
охорони надр (ч. 2 ст. 240 КК)
Знищення або пошкодження
лісових масивів (ст. 245 КК) –
Незаконна порубка лісу (ст. 246
КК)

Рекомендована література:
базова: 1;2;27;34;58;64;67;68;69;75;76; 79;80;81:82;83;86;87;94;
допоміжна:5;10;14;17;18;19;21;26;29;33;41;42;45;47;49;63;65;68;71;79.

6 семестр

Семінарське заняття № 1
Тема: Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти

безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту. Злочини проти громадського порядку і моральності

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів проти громадської
безпеки, безпеки виробництва, проти безпеки руху та експлуатації
транспорту, проти громадського порядку і моральності; надавати
кримінально-правову характеристику складам злочинів; розуміти
теоретичні засади кваліфікації розглядуваних злочинів; вміти проводити
розмежування суміжних складів злочинів; правильно застосовувати
положення Кримінального кодексу України та судово-слідчої практики
для кваліфікації конкретної ситуації.

План заняття
Теоретична частина:

1.Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти
громадської безпеки.

2.Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти
безпеки виробництва.

3.Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти
безпеки руху та експлуатації транспорту.

4.Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти гро-
мадського порядку й моральності.
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Практична частина:
1 .  Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):

Злочини, що розмежовуються Спільні ознаки Розмежувальні
ознаки

Терористичний акт ( ч.1 ст. 258
КК) – Диверсія (ст. 113 КК)
Бандитизм (ст. 257 КК) –
Створення не передбачених
законом воєнізованих або
збройних формувань (ч.4 ст. 260
КК)

2. Задача
Олександр, Кирило і Дмитро та інші (всього 8 чоловік)

домовились про спільну злочинну діяльність. Їхнім керівником став
Олександр. З цього часу вони розпочали розшук осіб, які мали значні
валютні кошти та майно. Одержавши інформацію про те, що Ігор
займається підприємницькою діяльністю, вони вирішили здійснити
напад на нього в його ж помешканні. 10 травня Кирило і Дмитро
проникли в квартиру Ігоря і, застосувавши насильство у вигляді
перелому руки у ліктьовому суглобі та погрожуючи вбивством, почали
вимагати в нього негайної передачі 10000 доларів США. Але грошей у
Ігоря вдома не виявилося. Тоді вони почали висувати вимоги про
передачу цієї суми грошей пізніше. Для того, щоб Ігор сприймав їхні
погрози  всерйоз, згодом сюди прибув учасник групи В’ячеслав із
собакою, яку нацькував на потерпілого з цією ж метою. Під дією
застосованого насильства Ігор погодився виконати вимоги нападника,
пообіцявши їм зібрати необхідну сумі грошей  у своїх родичів та
знайомих, але сказав, що для цього йому потрібен час. Учасники групи,
чергуючись, майже 2 місяці насильно утримували потерпілого під своїм
контролем у його квартирі. Олександр розробив чіткий графік чергувань
учасників групи на квартирі Ігоря. Безпосередньої ж участі у захопленні
та насильницькому утриманні Ігоря він не брав. Інші ж учасники групи
під час чергування знущалися над потерпілим , застосовували тортури та
погрожували вбивством. Внаслідок таких дій потерпілий втратив
орієнтацію в часі та просторі, у нього розвинулась епілепсія.

Одержавши гроші від Ігоря, група зайнялася вимаганням ще у
підприємців – братів Андрія та Євгена, погрожуючи розправою. А також
знищили шляхом підпалу майно Бориса і Віктора – співвласників
туристичного агентства, які не піддались на вимагання на загальну суму
6801 грн. Як слід кваліфікувати діяння винних осіб.
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3. Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти
безпеки виробництва. Запишіть принаймні 3 з них.

4. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):
Злочини, що розмежовуються Спільні ознаки Розмежувальні

ознаки
Грубе порушення законодавства
про працю (ст. 172 КК) –
Порушення вимог законодавства
про охорону праці (ст.271 КК)
Незаконне поводження з
радіоактивними матеріалами
(ст. 265 КК) – Порушення правил
ядерної або радіаційної безпеки
(ст. 274 КК)

5. Задачі з повним обґрунтуванням кваліфікації
1. О., працюючи начальником авторемонтної майстерні, під час

виконання робіт в оглядовій ямі, нехтуючи наявністю паливно-
мастильних матеріалів, запалив сірника, через що виникла пожежа,
внаслідок якої зварник Д., який був поруч, отримав тяжкі тілесні
ушкодження.

Кваліфікуйте дії О. Відповідь поясніть.
2. Майстер будівельної ділянки Й., керуючи роботами зі зведення

даху бурякосховища, всупереч вимогам будівельних норм і правил,
допустив до виконання таких робіт робітників без необхідних захисних
пристроїв та засобів. Унаслідок цих порушень один із робітників, який
працював без страхувального паска, впав з висоти 6 м і отримав тяжкі
тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії Й. Відповідь поясніть.
.     6 Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):
Злочини, що розмежовуються Спільні

ознаки
Розмежувальні

ознаки
Порушення правил безпеки руху
або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту
(ст. 276 КК) – Порушення правил
безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними
засобами (ст. 286 КК)
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Порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
убезпечення дорожнього руху ( ст.
288 КК) – Порушення чинних на
транспорті правил (ст. 291 КК).

7. Задачі
1. С. перевищив встановлену швидкість дорожнього руху та виїхав

на тротуар, збивши одного пішохода. Водій автомобіль не зупинив і
поїхав геть, маючи намір уникнути відповідальності. Внаслідок
отриманих ушкоджень і відсутності допомоги потерпілий пішохід через
деякий час помер. Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть.

2. Л. працював водієм одного транспортного підприємства. Якось
увечері, коли вже ніхто не працював, він самовільно взяв закріплений за
ним вантажний автомобіль і поїхав на ньому до лікарні, де лікувалася
його дружина. Кваліфікуйте дії Л. Відповідь поясніть.

8. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):
Злочини, що розмежовуються Спільні

ознаки
Розмежувальні

ознаки
Групове порушення
громадського порядку (ст.293
КК) – Масові заворушення
(ст.294 КК)

Групове порушення
громадського порядку (ст.293
КК) – Хуліганство, вчинене
групою осіб (ч.2 ст.296 КК)
Збут неповнолітнім чи
розповсюдження серед них
творів, зображень або інших
предметів порнографічного
характеру (ч. 2 ст. 301 КК) –
Розбещення неповнолітніх
(ст.156 КК)

9. Задача
Роман, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив уночі

у будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою
дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою переламав
тестеві руку у зап’ясті та кілька пальців на руці, від чого той лікувався
23 дні. Для того, щоб його приборкати, мешканці села викликали
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працівника міліції Василя, який зажадав від Романа припинити дебош.
Проте Роман вирвався із рук Василя, коли той намагався відібрати в нього
кочергу. Роман вдарив кочергою Василя по руці, заподіявши легкі тілесні
ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Рекомендована література:
базова:2;5;10;11;14;28;36;37;41;42;43;44;51;58;60;66;70;71;72;74;79;80;
83; 95;97;
допоміжна: 4;16;18;24;25;30;39;40;48;56;57;62;64;73;81;83;84.

Семінарське заняття № 2
Тема: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини
проти здоров’я населення. Злочини у сфері охорони державної

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову
та мобілізації. Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини

проти журналістів. Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних

мереж і мереж електрозв’язку

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів проти здоров’я
населення, сфері охорони державної таємниці, недоторканості
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та об’єднань громадян, у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку; надавати кримінально-правову характеристику
складам злочинів; розуміти теоретичні засади кваліфікації розглядуваних
злочинів; вміти проводити розмежування суміжних складів злочинів;
правильно застосовувати положення Кримінального кодексу України та
судово-слідчої практики для кваліфікації конкретної ситуації.

План заняття
Теоретична частина:

1.Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інших злочинів проти здоров’я населення.

2.Характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову й
мобілізації.
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3.Деякі злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів: Розголошення державної таємниці
(ст. 328 КК); Незаконне переправлення осіб через державний кордон
України (ст. 332 КК)

4.Характеристика злочинів проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та
злочини проти журналістів.

5.Опір представникові влади, працівникові правоохоронного
органу, члену громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.

6.Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст.
343 КК).

7.Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного
органу (ст. 345 КК) та Посягання на життя працівника правоохоронного
органу члена громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК).

8.Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов’язань (ст. 355 КК).

9.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Практична частина:
1. Проведіть розмежування злочинів (заповніть таблицю):

Злочини, що розмежовуються Спільні
ознаки

Розмежувальні
ознаки

Контрабанда наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів (ст. 305 КК) –
Контрабанда (ст.201 КК)

2. Задачі
1. Василь придбав з метою передачі ув’язненим виправної колонії

ІН -316/53 85 грам висушеної макової соломки. Але при спробі передачі
соломки Василь був затриманий представниками адміністрації цієї
установи. Кваліфікуйте діяння Василя.

2. Андрій з метою збуту перевозив із Узбекистану в Україну такі
речовини: фентаніл 0,1 грама; метадон 0,015 грам, морфін 0,15 грам;
барбітал 10 грам, амфетамін 10 грам, ефедрин 200 грам. При спробі
продати ефедрин Миколі, який придбавав його для власних потреб,
Андрій був затриманий працівниками міліції. Кваліфікуйте діяння винних
осіб.
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3. Данило одержав замовлення від злочинного авторитета Кирила
на поставку наркотиків. Кирило, який перебував у стані наркотичної
абстиненції сказав, що уб’є Данила, якщо той протягом двох днів не
здобуде йому наркотиків. Оскільки поставщики Данила були
заарештовані, інших зв’язків, щоб добути наркотики він не мав, а
відмовити Кирилу боявся. Тоді Данило, Роман і Петро попередньо
домовилися між собою вчинити напад на онкологічне відділення міської
лікарні з метою викрадення наркотичних чи інших речовин, з яких
можна було б виготовити наркотики. Для цього вони придбали пістолет
«Беретта». Вночі вони ввірвалися у це відділення, погрожуючи
пістолетом черговій медсестрі заставили її відкрити сейф, і заволоділи
такими медичними препаратами: валокордин 5 флаконів по 50 мл;
барбовал 10 флаконів по 25 мл , седалгін-нео 50 пачок по 10 таблеток у
кожній. А також такі речовини: опій ацетильований 180 грам; героїн 0,5
грама та толуол І літр. Коли група їхала в машині з місця вчинення
злочину, скляна пляшка з толуолом розбилася. Толуол, який вилився,
вступив у хімічну реакцію з іншими речовинами, сталося горіння. В
результаті всі речовини згоріли. Данило, боячись розправи з боку Кирила,
продав йому аспірин – 10 г, сказавши, що це героїн, одержавши за це 500
гривень. Дайте кримінально-правову оцінку діям винних осіб.

4.Параска з 20 до 24 год однієї доби продала Дмитру 5 грам ,
Борису 12 грам, Богдану 8 грам опію у вигляді соку снодійного маку, що
згорнувся. Кваліфікуйте дії винних осіб.

3. Законспектуйте 3-є теоретичне питання (аналіз складів
злочинів).

4. Зробіть порівняльний аналіз злочинів, передбачених ст 348 КК
України та ст. 112 КК України.

5. Розтлумачте термін «примушування», який застосовується у ст.
355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань» та проаналізуйте склад цього злочину.

Рекомендована література:
базова:2;3;7;13;17;19;23;24;25;31;33;39;40;45;46;47;48;52;55;61;80;83;8
6;87
допоміжна: 3;7;9;15;22;32;34;35;44;46;60;69;70;76;85.
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Семінарське заняття № 3

Тема: Злочини у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Злочини проти

правосуддя. Військові злочини. Злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку

Мета: з’ясувати зміст та ознаки злочинів у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних
послуг, проти правосуддя, проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку та військових злочинів; надавати
кримінально-правову характеристику складам злочинів; розуміти
теоретичні засади кваліфікації розглядуваних злочинів; вміти проводити
розмежування суміжних складів злочинів; правильно застосовувати
положення Кримінального кодексу України та судово-слідчої практики
для кваліфікації конкретної ситуації.

План заняття
Теоретична частина:

1. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг: види та особливості
кваліфікації.

2. Зловживання владою або службовим становищем: специфіка
суб’єктно-об’єктного складу.

3. Перевищення влади або службових повноважень: специфічні
ознаки цього злочину.

4. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою: кримінально-правова характеристика.

5. Злочини проти правосуддя: види та особливості кваліфікації.
6. Завідомо незаконні затримання привід або арешт: особливості

кваліфікації.
7. Втручання в діяльність судових органів: специфіка складу цього

злочину.
8. Невиконання судового рішення: особливості кваліфікації.
9. Злочини проти встановленого порядку несення військової

служби: види та кримінально-правова характеристика. Поняття
військового злочину.

10.Злочини проти миру: види та особливості кваліфікації.
11. Злочини проти безпеки людства: кримінально-правові

особливості.
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12. Злочини проти міжнародного правопорядку: види та
особливості кваліфікації.

Практична частина:
1. Дайте вірне та повне обґрунтування рішення з посиланням на

Постанови Пленуму Верховного суду України.
С., працюючи слідчим, з використанням наданої йому влади

вимагав та отримав від Б. В. неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн.. за
закриття кримінальної справи щодо Б.А.. Кваліфікуйте дії С.

2. Дайте вірне та повне обґрунтування рішення з посиланням на
Закони України, ККУ, КПКУ, Постанови Пленуму Верховного суду
України (1. № 2 від 7 лютого 2003 р. «Про судову практику в справах про
злочини проти життя та здоров’я особи», 2. № 10 від 18 червня 1999р.
«Про застосування законодавства, що передбачає державний захист
суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть
участь у судочинстві»; 3. № 8 від 13 червня 2007 року  «Про
незалежність судової влади») , якщо це можливо.

Між директором птахофабрики Ч. і заступником районного судді
П., які проживали на одному поверсі в багатоквартирному будинку,
склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., який був злим на
П. й перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, зустрів
останнього біля кабіни ліфта та завдав йому тяжкого тілесного
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кваліфікуйте дії Ч.
Відповідь поясніть.

3. С. вирішила обмовити Л. через те, що той не виконав обіцянки
одружитися з нею після інтимних стосунків між ними. На ім’я
начальника ОВС вона подала письмову заяву про те, що Л. її зґвалтував.
При цьому С. пред’явила розірвану сукню та демонструвала синці на
руках. Зміст заяви вона підтвердила на допитах її як потерпілої.
Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть.

4 Свідку Ж. систематично погрожували вбивством по телефону,
якщо він дасть правдиві показання в суді. Розглянувши його клопотання,
суд ухвалив рішення про негайне застосування до Ж. заходів безпеки
(прослуховування телефонних переговорів і особистої охорони).
Здійснення цих заходів було покладено на начальника районного відділу
внутрішніх справ К., який не тільки не поставив телефон Ж. на
прослуховування, але й не виділив жодного працівника міліції для
особистої охорони свідка, мотивуючи такий вчинок наявністю «більш
важливих» справ. Одного вечора невідомі напали на Ж. та завдали йому
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тяжких тілесних ушкоджень, щоб перешкодити з’явленню його до суду
як свідка. Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть.

5. Прапорщик Г. продав незнайомій особі комплект зимової
камуфляжної форми свого обмундирування, а також інше військове
майно (шапки, чоботи, спецодяг тощо) на загальну суму 7 000 гривень,
яке він викрав зі складу військової частини, використавши своє службове
становище. Кваліфікуйте дії Г. Відповідь поясніть.

6. Під час польоту бойового гелікоптера військовий пілот Ю.
помилився та знизив його до відстані, що перебільшувала дозволену
норму, внаслідок чого машина зачепилася за верхівки дерев, загорілася
та вибухнула. Пілот устиг вистрибнути та залишився живим.
Кваліфікуйте дії Ю. Відповідь поясніть.

7. Військовослужбовець Щ. отримав звістку, що його сім’я
перебуває у скрутному матеріальному становищі. Під час несення
вартової служби він покинув територію військової частини та подався з
автоматом до міста. Внаслідок таких дій з гауптвахти, що він охороняв,
втекли заарештовані. Після затримання Щ. було встановлено, що він
хотів ухилитися від військової служби, продати автомат, а гроші
переслати родині. Кваліфікуйте дії Щ. Відповідь поясніть.

Рекомендована література:
базова: 1;2;3;7;8;15;22;24;25;31;33;49;62;65;82;83;86;87;88;89;92;97;
допоміжна: 11;12;28; 54;58;72;78.

Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять
Семінарські заняття складаються із 2-х частин: теоретичних питань

та практичних завдань.
При підготовці до семінарського заняття студент повинен всебічно

розглянути та засвоїти теоретичні питання, опрацювати необхідну
навчально-наукову літературу, законодавчу базу, а потім приступити до
виконання практичної частини.

Виконання завдань з практичної частини передбачають:
конспектування матеріалу, аналіз складу відповідного злочину,
складання фабул та аналітичних порівняльних таблиць, рішення задач-
казусів з повним обґрунтуванням (якщо таке завдання передбачено) і без
такого.

З метою удосконалення навичок аналізу вивченого матеріалу,
його систематизації студентам пропонується заповнення а в рамках
домашньої самостійної роботи і здаються на початку семінарського
заняття, яке передбачає їх оцінювання.
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Таблиці складаються з обов’язковим дотриманням їх тематики та
кількості, яка пропонується викладачем на лекційних заняттях, та з
врахуванням рекомендацій щодо їх форми і критеріїв викладення змісту,
які наводяться в даній розробці. Аналітичні таблиці з тематики
Особливої часини кримінального права оформляються за єдиним
зразком.

Задачі є основною формою виконання практичного завдання.
Метою  їх використання є набуття навичок застосування кримінального
закону та максимальне наближення теоретичного навчання з
майбутньою професійною діяльністю. Під час їх розв’язання потрібно
користуватися Кримінальним кодексом України та постановами
Пленуму Верховного Суду України, а також науково-навчальною
літературою.

Задача виконується у зошитах до семінарських занять після
опанування відповідної теми, її  фабули та питання. Відповідь на задачу
повинна бути максимально розгорнута і викладена логічно послідовно.

Вирішення задачі у найбільш загальній формі включає:
1. Встановлення кримінально-правового змісту наведених в

умовах задачі фактичних обставин.
2. Формулювання  власної  кримінально-правової  оцінки

(кваліфікації)  у відповідній формі.
3. Обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки

(кваліфікації).
4. Конкретну відповідь на поставлені питання, якщо таку

відповідь не було сформульовано у пунктах 2 і 3 рішення задачі. Якщо
умова задачі передбачає додатковий варіант завдання, останній потребує
обов’язкового вирішення.

Увага! Під час вирішення задач використовуйте роз’яснення, що
містяться Постановах Пленуму Верховного Суду України (див. список
літератури).

5. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота студентів заочної форми навчання є складовою

навчального процесу, основним засобом опанування навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
«Кримінальне право. Особлива частина»є:

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
та додаткових літературних джерел;
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2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для
самостійного опрацювання;

3) виконання теоретичних завдань до семінарських занять;
4) виконання та письмове оформлення задач, практичних завдань

та інших робіт;
5) підготовка до різних форм поточного контролю;
6) пошук та огляд літературних джерел за заданою

проблематикою;
7) аналітичний огляд наукових публікацій.

У процесі самостійної підготовки до семінарських (практичних) занять
студенти повинні опрацювати навчальну літературу, відповідні
нормативно-правові акти, прослуханий лекційний матеріал, всебічно
розглянути зміст питань, що виносяться на заняття.

Поточне оцінювання здійснюється за результатами підготовки до
семінарських занять, відповідей на них та виконання практичних
завдань.

Підсумкове оцінювання здійснюється за результатами поточного
оцінювання (50 балів) та отриманих балів за залікове  (5 семестр) чи
екзамен акційне (6 семестр) опитування (50 балів).

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема: Поняття особливої частини кримінального права. Наукові
основи кваліфікації злочинів

1. Поняття та значення Особливої частини кримінального права.
2. Процес кваліфікації злочинів та його основні етапи. Зміна

кваліфікації злочинів.
3. Методика аналізу складу злочину.

Тема: Злочини проти основ національної безпеки держави
1. Особливості родового і безпосереднього об’єктів злочинів

проти основ національної безпеки держави
2. Диверсія і шпигунство: специфіка суб’єктно-об’єктного

складу.

Тема: Злочини проти життя та здоров’я особи
1. Життя та здоров’я особи як родовий об’єкт злочину.
2. Злочини проти життя та здоров’я у сфері медичної діяльності:

загальна характеристика.
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3. Характеристика спеціальних суб’єктів злочинів проти життя та
здоров’я особи

Тема:Злочини проти волі честі та гідності особи
1. Підміна дитини:кримінально-правовий аналіз
2. Особливості кримінальної відповідальності за експлуатація

дітей та втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність:розмежувальні
ознаки.

Тема: Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи

1. Примушування до вступу в статевий зв’язок: особливості
кваліфікації

2. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
3. Злочин щодо розбещення неповнолітніх: специфіка складу

злочину.

Тема: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина

1. Злочини проти трудових прав і свобод, їх види та особливості
кваліфікації.

2. Злочини проти особистих та інших прав і свобод людини і
громадянина.

Тема: Злочини проти власності
1. Відносини щодо власності як родовий об’єкт злочинів проти

власності.
2. Особливості об’єктно-суб’єктного складу некорисливих

злочинів проти власності.

Тема: Злочини у сфері господарської діяльності
1. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним

шляхом: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.
2. Кваліфікація злочину щодо порушення законодавства про

бюджетну систему України.
3.Незаконна приватизація державного, комунального майна
4. Шахрайство с фінансовими ресурсами
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Тема: Злочини проти довкілля
1. Порушення правил екологічної безпеки: особливості

кваліфікації.
2. Злочини щодо забруднення земель, атмосферного повітря,

моря: особливості кримінально-правового складу.
3. Інші злочини проти довкілля.

Тема: Злочини проти громадської безпеки
1. Громадська безпека як родовий об’єкт злочинів проти

громадської безпеки.
2. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних

формувань: особливості кваліфікації.
3. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної

безпеки

Тема: Злочини проти безпеки виробництва
1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.
2. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

Тема:. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
1. Відносини щодо безпеки руху та експлуатації транспорту як

родовий об’єкт злочинів у цій сфері.
2. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються

убезпечення дорожнього руху: особливості кваліфікації.
3. Інші злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Тема: Злочини проти громадського порядку та моральності
1. Злочини проти моральності: види та загальна характеристика.
2. Ввезення, виготовлення, розповсюдження творів, що

пропагують культ насильства та жорстокості, а також порнографічних
предметів: особливості кваліфікації.

3. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією:
кримінально-правова характеристика.



114

Тема: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я
населення

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів: особливості кваліфікації.

2.Організація або утримання місць для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.

3. Інші злочини у цій сфері.

Тема: Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації

1. Злочини, спрямовані на порушення недоторканості державних
кордонів: види та особливості кваліфікації.

2. Злочини у сфері забезпечення призову та мобілізації: види та
особливості кваліфікації.

Тема: Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти
журналістів

1. Злочини, що посягають на особу державного діяча чи порядок
здійснення своєї діяльності державним діячем.

2. Злочини, що посягають на представників правоохоронних
органів: особливості кваліфікації

3. Самоправство: специфіка складу злочину.
4. Інші злочини у цій сфері.

Тема: Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку

1. Специфіка злочинів, вчинених з використанням
високотехнологічних засобів та систем.

2.Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та мереж: кримінально-правова
характеристика.

3. Особливості кваліфікації окремих злочинів у цій сфері.
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Тема: Злочини у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

1. Перевищення повноважень та зловживання повноваженнями
специфічними суб’єктами: службовими особами юридичної особи
приватного права та особами, що надають публічні послуги.

2. Службове підроблення: кримінально-правова характеристика.
3. Службова недбалість: кримінально-правова характеристика.

Тема: Злочини проти правосуддя
1. Втручання в діяльність судових органів: специфіка складу цього

злочину.
2. Невиконання судового рішення: особливості кваліфікації.
3. Інші злочини у цій сфері.

Тема: Військові злочини
1. Невиконання наказу: особливості кваліфікації.
2. Дезертирство: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.
3. Інші військові злочини.

Тема: Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку

1. Геноцид: особливості складу злочину..
2. Найманство: специфіка суб’єктно-об’єктного складу.
3. Інші злочини у цій сфері.

5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ

1. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується
поняття Особливої частини кримінального права України:
1) в Особливій частині кримінального права закріплені деякі
кримінально-правові поняття, що стосуються окремих видів злочинів;
2) в нормах Особливої частини кримінального права закріплені
положення, які спільні для всіх видів злочинів;
3) в нормах Особливої частини регламентовані умови правомірності
добровільної відмови від доведення до кінця окремих видів злочинів;
4) в нормах Особливої частини не передбачені умови звільнення від
кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній
поведінці;
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5) джерелами Особливої частини кримінального законодавства України є
постанови Пленуму Верховного Суду України з питань відповідальності
за окремі види злочинів.

2. Яке положення, що стосуються системи Особливої частини КК
України є правильним?
1) особлива частина КК України побудована із врахуванням
безпосереднього об’єкта злочину;
2) особлива частина КК України складається із 20 глав;
3) особлива частина КК України починається розділом, у якому
роз’яснено деякі кримінально-правові поняття;
4) всі статті Особливої частини КК України містять частини і пункти;
5) особлива частина КК України побудована із врахуванням родового
об’єкта злочину.

3. Що є нормативною підставою кваліфікації злочинів:
1) статті лише Особливої частини КК України;
2) норма кримінального закону, яка передбачає вчинене посягання як
злочин;
3) вчинене суспільно-небезпечне діяння;
4) діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури,
суду;
5) внутрішнє переконання особи, яка проводить кваліфікацію посягання.

4. Вкажіть правильну відповідь, яка стосується кваліфікованого
складу злочину:
1) кваліфікований склад злочину – це такий склад, який поряд із
загальними ознаками містить одну чи кілька ознак, які обтяжують чи
пом’якшують кримінальну відповідальність;
2) кваліфікований склад злочину може передбачатися у частині першій
відповідної статті Особливої частини КК;
3) кваліфікований склад злочину здебільшого міститься у четвертій
частині статті Особливої частини КК;
4) кваліфікований склад злочину – це такий склад, який поряд із
ознаками основного складу містить одну чи кілька ознак, які підвищують
суспільну небезпеку вчиненого злочину;
5) кваліфікуючий склад злочину – це такий склад, який поряд із
ознаками основного складу містить одну чи кілька кваліфікованих ознак,
які зменшують суспільну небезпеку злочину, порівняно з небезпекою
основного складу.

5. Перелік та ознаки діянь, які визнаються злочинами та їх
караність визначається:
1) нормами Конституції України;
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2) законами України та міжнародними договорами, ратифікованими
Україною;
3) будь-якими актами, що містять кримінально-правову санкцію;
4) статтями КК України та некодифікованими законодавчими актами
кримінально-правового характеру;
5) лише статтями Особливої частини КК України.

6. Назвіть види умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками:
1) вбивство з необережності;
2) вбивство з образи;
3) вбивство з помсти;
4) вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;
5) вбивство при перевищенні меж крайньої необхідності.

7. У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки
складу злочину, передбаченого ст. 148 КК України «Підміна
дитина»?
1) основним безпосереднім об’єктом складу злочину підміна дитини є
воля дитини;
2) вік потерпілої особи значення для кваліфікації скоєного як підміни
дитини не має;
3) в поняття підміни входить також і залишення власної дитини без
догляду;
4) не є підміною чужої дитини обмін своєї живої дитини на чужу хвору;
5) суб’єктом цього злочину може бути лише один із батьків дитини.

8. Вкажіть види умисних тяжких тілесних ушкоджень, виділені
за ступенем суспільної небезпеки:
1) тяжке;
2) середньої тяжкості;
3) кваліфіковане;
4) необережне;
5) легке.

9. У якій із відповідей правильно охарактеризовано особливості
Розділу ІІІ КК України «Злочини проти волі, честі та гідності особи».
1) усі склади злочинів, передбачені статтями цього розділу
характеризуються винятково умисною формою вини;
2) усі склади злочинів, передбачені статтями цього розділу є злочинами
із матеріальним складом;
3) потерпілий є обов’язковою ознакою всіх складів злочинів,
передбачених статтями цього розділу;
4) жодна із статей цього розділу не містить приміток;
5) жодна з наведених відповідей не є правильною;
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10. В якій відповіді правильно вказано мета захоплення
заручників, яка названа в диспозиції відповідної статті КК України?
1) отримання викупу;
2) заподіяння шкоди організації, установі, підприємству чи окремими
особам;
3) спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи,
підприємства чи організації, фізичної чи службової особи до вчинення чи
утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника;
4) вчинення протиправних дій як умови звільнення заручника;
5) отримання матеріальної чи іншої вигоди.

11. Яке з наведених тверджень є правильним?
1) виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а
співвиконавцем – і жінка;
2) складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі
побоїв, легкого тілесного ушкодження;
3) добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є
згвалтуванням;
4) потерпілою від злочину «Статеві зносини з особою, яка не досягла
статевої зрілості» є лише особа жіночої статі;
5) мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце
добровільні дії повнолітніх осіб.

12. Які з наведених положень, що стосуються злочинів проти
статевої свободи і статевої недоторканності особи є правильними?
1) статеві зносини з особою, яка не досягла 14-річного віку, але досягла
статевої зрілості, якщо винний усвідомлював це, завжди слід
кваліфікувати як зґвалтування малолітньої особи;
2) добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 14-річного віку,
але досягла статевої зрілості, якщо винний усвідомлював це, слід
кваліфікувати за ч. 2 ст. 156 КК України «Розбещення неповнолітніх» (за
ознакою малолітнього потерпілого);
3) вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої особи завжди тягне за
собою кримінальну відповідальність за ст. 156 КК України «Розбещення
неповнолітніх», за наявності інших ознак складу цього злочину;
4) кримінальну відповідальність за злочин, передбачений ст. 156 КК
України «Розбещення неповнолітніх» диференційовано в залежності від
ознак суб’єкта цього злочину;
5) злочин передбачений ч. 1 ст. 152 КК України «Зґвалтування» є
закінченим з моменту фізіологічного завершення статевого акту

13. В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо
ознаки об’єктивної сторони зґвалтування?
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1) застосування фізичного насильства до потерпілої особи;
2) погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;
3) погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій
особі чи її близьким родичам;
4) погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких
родичів потерпілої особи;
5) доведення до безпорадного стану потерпілої особи.

14. Яке з перелічених діянь не є злочином проти виборчих прав
громадян відповідно до КК України?
1) незаконне знищення виборчої документації або документів
референдуму;
2) порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,
політичної партії (блоку);
3) порушення присяги членом виборчої комісії;
4) фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи
фальсифікація підсумків голосування;
5) всі перелічені діяння є злочинами проти виборчих прав громадян
відповідно до КК України.

15. Суб’єктом злочину «Порушення таємниці голосування» є:
1) лише громадянин України;
2) лише іноземець;
3) лише службова особа;
4) суб’єкт злочину загальний;
5) суб’єкт злочину спеціальний – член виборчої комісії або комісії з
референдуму чи інша службова особа.

16. Яка особа не підлягає кримінальній відповідальності за
злочин «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»?
1) особа, яка відбуває покарання у виді штрафу;
2) особа, яка відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі;
3) особа, яка перебуває в установі попереднього ув’язнення;
4) особа, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за злочин,
що не становить великої суспільної небезпеки;
5) особа, якій покарання у виді виправних робіт за злісне ухилення від
його відбування було замінене покаранням у вигляді позбавлення волі.

17. Хто не підлягає кримінальній відповідальності за відмову від
давання показань чи від виконання покладених на них обов’язків?
1) свідок;
2) потерпілий;
3) експерт;
4) перекладач
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5) всі особи, вказані вище.
18. Який злочин визначений в КК України як «відкрите

викрадення чужого майна»?
1) вимагання;
2) шахрайство;
3) заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим
становищем;
4) розбій;
5) грабіж.

19. Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності
яких викрадення майна визнається вчиненим таємно, а скоєне
кваліфікується як крадіжка?
1) майно вилучається в присутності сторонніх осіб, які, на думку
винного, не зможуть втрутитися у події;
2) майно отримується за документами, належними іншій особі;
3) за вилученням майна ніхто не спостерігав, воно вчинене непомітно
для інших осіб;
4) майно вилучається «ривком», завдяки використанню елементу
раптовості;
5) заволодіння майном відбувається внаслідок обману.

20. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,
здобутих злочинним шляхом полягає у:
1) неповідомленні про джерела отримання доходів;
2) використанні таких коштів для придбання предметів споживання;
3) ухиленні від оподаткування;
4) отримання таких коштів у подарунок;
5) використанні зазначених коштів для здійснення підприємницької або
іншої господарської діяльності.

21. Під незаконним переміщенням предметів поза митним
контролем під час вчинення «Контрабанди» потрібно розуміти:
1) переміщення шляхом подання до митного органу як підстави для
переміщення предметів підроблених документів;
2) переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ
(тайників);
3) поза часом здійснення митного оформлення;
4) переміщення шляхом надання одним товарам вигляду інших;
5) переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють
виявлення предметів контрабанди.

22. В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується
«Незаконної порубки лісу»?
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1) незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях
та об’єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо
охоронюваних лісах є кримінально караною, незалежно від розміру
завданої шкоди;
2) кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може
наставати лише за умови, що такі дії завдали значної шкоди;
3) кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може
наставати лише за умови, що такі дії завдали шкоди у великому розмірі;
4) істотна шкода при незаконній порубці лісу дорівнює 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) відповідальність за незаконну порубку дерев і чагарників у лісах,
захисних та інших лісових насадженнях тягне кримінальну
відповідальність, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

23. Які з наведених положень правильно характеризують злочин,
передбачений ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК
України?
1) цей злочин може бути вчинений лише із з визначеною метою –
спричинення екологічного забруднення чи інших тяжких наслідків;
2) ставлення винного до суспільно небезпечних наслідків вчинення цього
злочину може характеризуватися як умислом, так і необережністю;
3) обов’язковою ознакою цього злочину виступає обстановка його
вчинення (проектування, розміщення, будівництво, реконструкція,
введення в експлуатацію, експлуатація та ліквідація підприємств,
споруд, пересувних засобів та інших об’єктів);
4) суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка досягла
шістнадцятирічного віку;
5) загибель людей виступає одним із суспільно небезпечних наслідків
вчинення цього злочину.

24. Вкажіть вид злочинної організації, обов’язковою ознакою якої
є озброєність.
1) злочинне угрупування в місцях позбавлення волі;
2) терористична організація;
3) банда;
4) незаконне воєнізоване формування;
5) жодна із вище наведених відповідей не є правильною.

25. Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки,
суб’єктом якого (яких) може бути особа, яка досягла 14-річного віку:
1) «Створення злочинної організації»;
2) «Бандитизм»;
3) «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки»;
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4) «Терористичний акт»;
5) «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних
формувань».

26. Заподіяння яких наслідків є ознакою простого виду злочину
«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами»?
1) заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження без наслідків у
вигляді короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати
працездатності;
2) заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричинило
короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності;
3) створення перешкод в русі на шляхах загального користування;
4) середньої тяжкості тілесне ушкодження;
5) істотна матеріальна шкода.

27. Назвіть суб’єкта злочину «Ненадання допомоги судну, та
особам, що зазнали лиха»:
1) особа, яка несе вахту;
2) капітан судна;
3) член екіпажу судна;
4) будь-яка особа;
5) всі наведені вище відповіді неправильні.

28. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини
проти безпеки руху та експлуатації транспорту проведена в
залежності:
1) від виду транспорту;
2) від віку потерпілого;
3) від спричинених наслідків;
4) від факту порушення громадського порядку;
5)диференціація проведена з врахуванням всіх перелічених ознак.

29. В якій відповіді названий вид антигромадської діяльності, за
втягнення у яку неповнолітніх встановлена кримінальна
відповідальність (в окремій кримінально-правовій нормі)?
1) злочинна діяльність;
2) порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю;
3) статева розбещеність;
4) ухилення від навчання в загальноосвітній школі;
5) валютні махінації.

30. В якій відповіді правильно названі предмети, застосування чи
спроба застосування яких є ознакою особливо кваліфікованого виду
хуліганства?
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1) макети зброї;
2) предмети, спеціально пристосовані для нанесення тілесних
ушкоджень;
3) предмети, призначені для заподіяння шкоди іншим особам;
4) предмети, надані іншими особами;
5) особливо небезпечні предмети.

31. В якій відповіді правильно названі дії, за заклики до вчинення
яких встановлена відповідальність в окремій статті КК?
1) загальнонебезпечні дії;
2) групові дії;
3) масові дії;
4) дії, пов’язані із заподіянням шкоди життю, здоров’ю чи власності
інших осіб;
5) дії, що загрожують громадському порядку.

32. За порушення правил поводження з якими мікробіологічними
або іншими біологічними речовинами встановлена кримінальна
відповідальність в окремій статті КК:
1) агентами та токсинами;
2) які здатні до неконтрольованого поширення;
3) які шкідливі для здоров’я людей;
4) які не є складовими живих організмів;
5) генетично модифікованими.

33. Вкажіть дії, в яких полягає збут наркотичних засобів:
1) використання як засобу платежу;
2) рафінування;
3) купівля;
4) передача у заставу;
5) виготовлення та вироблення.

34. Контрабанда наркотичних засобів полягає у їх переміщенні
через митний кордон України поза митним контролем або ____
(продовжіть):
1) у великих розмірах;
2) неодноразово;
3) вчинена за попередньою змовою групою осіб;
4) з приховуванням від митного контролю;
5) всі наведені вище відповіді є правильними.

35. Назвіть види предметів, контрабанда яких становить собою
один із злочинів проти здоров’я населення:
1) зброя;
2) бойові припаси та вибухові речовини;
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3) медикаменти, які на сертифіковані в Україні;
4) прекурсори;
5) всі вище названі предмети.

36. Хто є суб’єктом військових злочинів?
1) військовослужбовець Служби безпеки України;
2) військовополонений неприятельської армії;
3) військовослужбовець Збройних Сил України під час перебування в
полоні у неприятеля;
4) військовозобов’язаний під час проходження перевірних зборів;
5) всі вказані вище особи.

37. В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з
необережності?
1) «Самовільне залишення військової частини або місця служби»;
2) «Порушення правил водіння або експлуатації машин»;
3) «Непокора»;
4) «Погроза або насильство щодо начальника»;
5) «Бездіяльність військової влади».

38.Якими ознаками повинен характеризуватися
військовослужбовець як суб’єкт військових злочинів?
1) особа є громадянином України;
2) особа проходить один із видів військової чи прирівняної до неї служби
у відповідних військових формуваннях;
3) вік особи відповідає вимогам до військовослужбовця відповідної статі,
посади, військового звання;
4) відсутні передбачені законом підстави, за наявності яких особа не
може бути призвана або залучена до військової служби чи підлягає
звільненню з неї;
5) всіма, вказаними вище.

39. Які негативні ознаки передбачені у складі злочину
«Розголошення державної таємниці»?
1) відсутність небезпеки в момент заподіяння;
2) відсутність ознак шахрайства;
3) відсутність складу злочину;
4) відсутність суспільно-небезпечних наслідків;
5) відсутність ознак шпигунства.

40. В якій із відповідей правильно названий предмет злочину
«Втрата документів, що містять державну таємницю»?
1) відомості, що становлять державну таємницю;
2) матеріальні носії секретної інформації, що містять державну
таємницю;
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3) відомості, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю
держави;
4) предмети, відомості про які становлять комерційну таємницю;
5) матеріальні носії інформації, що містить службову таємницю.

41. За ухилення від виконання яких обов'язків передбачена
відповідальність нормами розділу «Злочини у сфері охорони
державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації»?
1)ухилення від військового обліку або спеціальних зборів;
2)ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів;
3)ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
4)ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у вигляді

позбавлення волі;
5) бездіяльність військової влади.

42. Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні
якого полягає у використанні влади всупереч інтересам служби.
1) «Зловживання владою або службовим становищем»;
2) «Перевищення влади або службових повноважень»;
3) «Службова недбалість»;
4) «Службове підроблення»;
5) «Провокація підкупу».

43. Вкажіть мотив одного із службових злочинів, пропущений в
наведеному фрагменті статті Особливої частини КК : «...умисне, з
корисливих мотивів, ____, або в інтересах третіх осіб..»
1) внаслідок невірно сприйнятих інтересів служби;
2) мотивів помсти;
3) мотивів помсти чи заздрості;
4) або незалежно від мотивів;
5) чи в інших особистих інтересах.

44. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті про
злочин у сфері службової діяльності, який стосується вказівки на
суспільно небезпечні наслідки цього злочину: «..якщо воно заподіяло
істотну шкоду ____ ____ або державним чи громадським інтересам,
або інтересам юридичних осіб»
1) будь-якій особі;
2) інтересам громадян України;
3) охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян;
4) правам та інтересам громадян України, іноземців або осіб без
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громадянства;
5) політичним, економічним чи особистим правам людини і
громадянина.

45. В якій відповіді вказана одна з обов’язкових ознак суб’єкта
всіх злочинів проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян?
1) досягнення повноліття;
2) осудність;
3) наявність громадянства України;
4) відсутність статусу службової особи;
5) адміністративна преюдиція.

46.Скільки статей про злочини проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян містять примітки, в яких розкривається зміст окремих
кримінально-правових термінів?
1)жодна із статей цього розділу не містить приміток;
2)примітку містить єдина стаття цього розділу – у ній роз’яснено поняття
значного розміру незаконної винагороди, одержаної працівником
державного підприємства, установи, організації, який не є службовою
особою;
3)дві статті – у примітках роз’яснюються поняття опору та самоправства;
4)три статті – у примітках роз’яснюються поняття опору, самоправства
та посягання на життя;
5) всі статті цього розділу містять примітки.

47. Назвіть державні символи України, за наругу над якими
встановлена відповідальність в КК України:
1) офіційно встановлені чи проголошувані;
2) Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний
Гімн України;
3) які перебувають або проголошуються на території державних установ
та організацій;
4) Державна Печатка, Штандарт Президента;
5) кримінальна відповідальність встановлена за наругу над будь-якими
символами держави.

48.Наслідки ухилення від відбування виправних робіт
передбачені:
1) у Загальній частини КК;
2) статтею розділу «Злочини проти основ національної безпеки»;
3) статтею розділу «Злочини проти правосуддя»;
4) статтею розділу «Злочини проти порядку управління»;
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5) чинний КК не передбачає відповідної норми.
49. Обов’язковою ознакою складу яких злочинів проти

правосуддя є вчинення їх з корисливих мотивів або іншої особистої
заінтересованості?
1) «Завідомо незаконні затримання, привід або арешт»;
2) «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»;
3) «Примушування давати показання»;
4) «Втручання у вирішення судових справ»;
5) жодного з вказаних вище.

50. Які з наведених положень є правильними?
1) норма, яка передбачає відповідальність за посягання на життя судді,
народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю міститься у
розділі «Злочини проти правосуддя»;
2) кримінальна відповідальність за всі злочини проти правосуддя настає
з 14-річного віку;
3) судді не підлягають кримінальній відповідальності за статтями розділу
«Злочини проти правосуддя»;
4) потерпілий не підлягає кримінальній відповідальності за завідомо
неправдиве показання;
5) всі злочини проти правосуддя вчиняються лише спеціальними
суб’єктами.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
5 семестр

1.Поняття і система Особливої частини кримінального права.
2.Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади.
3.Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
4.Державна зрада.
5.Умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну

зраду та шпигунство.
6.Шпигунство.
7.Посягання на життя державного чи громадського діяча.
8.Диверсія.
9.Поняття та види вбивств.
10. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.
11. Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного

хвилювання.
12. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
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13. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

14. Убивство через необережність.
15. Доведення до самогубства.
16. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
17. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, яке

спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через
необережність.

18. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
19. Умисне легке тілесне ушкодження, його види.
20. Тілесні ушкодження, спричинені при пом’якшуючих

обставинах.
21. Побої і мордування. Їх відмінність від тілесних  ушкоджень.
22. Катування.
23. Погроза вбивством.
24. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби.
25. Зараження венеричною хворобою.
26. Незаконне проведення аборту.
27. Залишення у небезпеці.
28. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для

життя стані.
29. Незаконне проведення дослідів над людиною.
30. Порушення встановленого законом порядку трансплантації

органів або тканин людини.
31. Посягання на особисту волю громадян. Незаконне

позбавлення волі або викрадання людини.
32. Захоплення заручників.
33. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
34. Зґвалтування.
35. Примушування до вступу в статевий зв’язок. Статеві зносини

з особою, яка не досягла статевої зрілості.
36. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення

від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.
37. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,

національної належності або ставлення до релігії.
38. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе

порушення угоди про працю.
39. Поняття і система злочинів проти власності.
40. Крадіжка.
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41. Грабіж.
42. Розбій.
43. Вимагання.
44. Шахрайство.
45. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом

зловживання службовим становищем.
46. Відмінність розбою від грабежу.
47. Відмінність розбою від вимагання.
48. Відмінність шахрайства від заподіяння майнової шкоди

шляхом обману або зловживання довірою.
49. Відмінність привласнення, розтрати майна від заволодіння

майном шляхом зловживання службовим становищем.
50. Види корисливих злочинів проти власності залежно від

розміру викраденого.
51. Кваліфікуючі ознаки корисливих злочинів проти власності.
52. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання

довірою.
53. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого

майна, що випадково опинилось у неї.
54. Умисне знищення або пошкодження майна.
55. Погроза знищення майна.
56. Необережне знищення  або пошкодження майна.
57. Порушення обов’язків щодо охорони майна.
58. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного

злочинним шляхом.
59. Загальна характеристика злочинів у сфері господарській

діяльності.
60. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
6 семестр

1.Поняття та система Особливої частини кримінального права
України.

2.Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації.
3.Стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації.
4.Структура кримінально-правової кваліфікації.
5.Принципи кримінально-правової кваліфікації.
6.Функції кримінально-правової кваліфікації.
7.Значення правильної кваліфікації злочинів.



130

8.Поняття та загальна характеристика злочинів проти основ
національної безпеки України.

9.Поняття, характеристика та види злочинів проти власності.
10. Поняття, види та характеристика вбивств.
11. Умисне вбивство вчинене в стані сильного душевного

хвилювання.
12. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
13. Умисне легке тілесне ушкодження.
14. Неправомірна вигода: поняття, характеристика, види.
15. Поняття, ознаки та класифікація злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканності особи.
16. Створення злочинної організації.
17. Кримінально-правовий аналіз злочинів проти громадської

безпеки.
18. Службова недбалість.
19. Характеристика та види злочинів проти волі, честі та

гідності.
20. Поняття, ознаки та характеристика бандитизму.
21. Поняття та загальна характеристика злочинів проти довкілля.
22. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання

під вартою.
23. Кримінально-правова характеристика злочинів проти

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина.

24. Поняття та ознаки контрабанди.
25. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти

безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів).
26. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини:

кримінально-правовий аналіз.
27. Поняття та види військових злочинів.
28. Порушення законодавства про референдум.
29. Перевищення влади або службових повноважень.
30. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності.
31. Зловживання владою або службовим становищем.
32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти

безпеки виробництва.
33. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
34. Поняття, кримінально-правова характеристика та види

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів.
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35. Умисне тяжке тілесне ушкодження: поняття, об’єктивні та
суб’єктивні ознаки.

36. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти.
37. Загальна характеристика та види злочинів, що посягають на

життя, здоров’я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів чи
присяжного.

38. Державна зрада: поняття, ознаки та форми.
39. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані

сильного душевного хвилювання.
40. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
41. Вбивства при пом’якшуючих обставинах: характеристика та

види.
42. Терористичний акт.
43. Кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг .

44. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне
ушкодження.

45. Розголошення комерційної або банківської таємниці.
46. Поняття, загальна характеристика злочинів у сфері

використання електронно-обчислювальних машин, систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку .

47. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та його
відмінність із умисним тяжким тілесним ушкодженням.

48. Поняття та загальна характеристика злочинів проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочинів проти журналістів.

49. Побої і мордування. Катування.
50. Незаконне заволодіння транспортним засобом: об’єктивні та

суб’єктивні ознаки.
51. Кримінально-правовий аналіз та види злочинів у сфері

охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації.

52. Поняття, ознаки та кваліфіковані види хуліганства.
53. Захоплення заручників.
54. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів

проти громадського порядку та моральності.
55. Грабіж: об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
56. Порушення таємниці голосування.
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57. Тілесні ушкодження: поняття, види та характеристика.
58. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших

передбачених законом виплат.
59. Самоправство: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
60. Шпигунство: поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
61. Поняття, ознаки та кваліфікуючі види зґвалтування.
62. Доведення до банкрутства.
63. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки масових

заворушень, їх відмежування від групового порушення громадського
порядку.

64. Вбивства при обтяжуючих обставинах: види та кримінально-
правовий аналіз.

65. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
66. Поняття та кримінально-правова характеристика диверсії.
67. Незаконне проведення аборту: об’єктивні і суб’єктивні

ознаки.
68. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного

органу.
69. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати

податків, зборів (обов’язкових платежів).
70. Розбещення неповнолітніх.
71. Вимагання. Відмінність від розбою.
72. Розбій: поняття, ознаки, кваліфіковані види, відмежування

його від грабежу.
73. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби.
74. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або

вибуховими речовинами.
75. Залишення в небезпеці та його відмежування від ненадання

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
76. Умисне знищення або пошкодження майна.
77. Примушування до вступу в статевий зв’язок.
78. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
79. Шахрайство с фінансовими ресурсами.
80. Опір представникові влади, представникові правоохоронного

органу, члену громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.

81. Заволодіння чужим майном шляхом крадіжки.
82. Створення або утримання місць розпусти і звідництво як

злочин проти моральності.
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83. Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами.

84. Шахрайство та його відмежування від заподіяння майнової
шкоди  шляхом обману або зловживання довірою.

85. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом.

86. Порушення права на захист.
87. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом

зловживання службовим становищем.
88. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом.
89. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем.

90. Контрабанда: аналіз складу злочину.
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16. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996 р. № 392/96-
ВР; станом на 14.05.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної
Ради України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/392/96-вр

17. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000
р. № 1645-III; станом на 05.12.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал
Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

18. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV;
станом на 05.03.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

19. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України  від 15.02.1995 р. № 62/95-
ВР; станом на 11.08.2013 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної
Ради України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр

20. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII; станом на
21.05.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/2657-12

21. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР; станом на
04.06.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр
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22. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. №
239/95-ВР; станом на 28.06.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал
Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

23. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України
від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР; станом на 11.08.2013 р. [Електронний ресурс] // Офіційний
веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр

24. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII
[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу
до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19

25. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-
XII; станом на 07.11.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної
Ради України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

26. Про охорону дитинства : Закон України № 2402-III від 26.04.2001 р.; поточна
редакція від 08.06.2013, підстава 243-18 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал
Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

27. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-
III; станом на 05.04.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної
Ради України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

28. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII; станом на
05.04.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

29. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від
22.09.2011 р. № 3773-VI; станом на 05.11.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

30. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. № 1543-XII;
станом на 05.10.1991 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1543-12

31. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII [Електронний
ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

32. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III;
станом на 26.10.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

33. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII;
станом на 07.11.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

34. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III; станом на
09.05.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

35. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-
XII; станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної
Ради України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

36. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР; станом на
28.06.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/232/94-вр
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37. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 р. № 192/96-ВР;
станом на 11.02.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради
України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192/96-вр

38. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон
України від 16.07.1999 р. № 1007-XIV; станом на 26.102014 р. [Електронний ресурс] //
Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

39. Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів, та контролю за їх обігом:
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 589; станом від 11.11.2011 р.
[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу
до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-п

40. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770; станом на
27.12.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п

41. Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від
10.10.2001 № 1306: станом на 04.11.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п

42. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони: Постанова
Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198; станом на 21.02.2007р.
[Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу
до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/198-94-п

43. Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: Постанова
Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 р. № 903 [Електронний ресурс] // Офіційний
веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/903-95-п

44. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Комітету України
по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 р. № 4. [Електронний ресурс] // Офіційний
веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98

45. Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у
закладах охорони здоров’я: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015
р. № 494 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15

46. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів
наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному
обігу: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 р. № 188; станом на
19.06.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00

47. Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що містять малу
кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії
лікарських засобів, які відпускаються без рецептів: Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 14.05.2003 р. № 210; станом на 23.11.2012 р. [Електронний ресурс] //
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Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00

48. Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих
лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію
України та вивезенні за її межі: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23
квітня 2007 року № 202 [Електронний ресурс] // Портал Ліга: Закон. – Режим доступу до
ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ15283.html

49. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань
кримінального судочинства: Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України, державного департаменту України з питань
виконання покарань 29 червня 1999 р. №34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник
України. – 1999. – № 28. – Ст. 1435.

50. Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій: Наказ
Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 р. № 162; станом на
21.10.2011 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0056-08

51. Перелік робіт з підвищеною небезпекою: Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 [Електронний ресурс] // Офіційний
веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05

52. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу
правопорушників 1975 р. // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову
допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада. – 2001. –
448 с. – С. 25-31.

53. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу
правопорушників 1978 р. // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову
допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада. – 2001. –
448 с. – С. 31-38.

54. Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. // Зібрання
міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних,
учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада. – 2001. – 448 с. – С. 7-25.

55. Конвенція про передачу засуджених осіб // Зібрання міжнародних конвенцій
про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. –
Х.: Эспада. – 2001. – 448 с. – С. 93-108.

56. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи
іноземних держав в Україні від 10.06.1993 р. № 198/93 // Голос України. – 26.06.1993 р. –
№ 119.

57. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті
58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про
зворотну дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 року № 6-рп/2000 //
Офіційний вісник України. – 2000. - №39. – Ст.1662.

Постанови Пленуму Верховного Суду України:
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відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
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23 грудня 2005 р. № 13 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховного Суду
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[за ред. М. Й. Коржанського]. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.
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5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 680 с.
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Право, 2013. – 1416 с.
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тероризмом»: національна та міжнародна безпека / В. А. Ліпкан, О. А. Івахненко, І. М.
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90. Протидія торгівлі людьми (законодавчі акти) / ОБСЄ, Програма сприяння
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159 с.
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96. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України
/ М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – 504 с.
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7. Женунтій В. І. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин:
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КРИМІНОЛОГІЯ
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Кримінологія» вивчається відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галуззю знань
0304 «Право» напряму/спеціальності 6.030401 «Правознавство» в обсязі
90 годин протягом 6 семестру. На аудиторні заняття для студентів
заочної форми навчання відведено 10 годин ( лекції – 6 годин,
семінарські заняття – 4 години). Самостійна та індивідуальна робота для
студентів заочної форми навчання передбачена в обсязі 80 годин. Форма
підсумкового контролю – залік.

Навчальна дисципліна складається із Загальної та Особливої
частин, в яких розглядаються теоретичні та прикладні питання
кримінологічної науки. У Загальній частині курсу викладається
понятійний апарат кримінології (поняття злочинності, її природа,
кількісно-якісні показники, особа злочинця, причини і умови
злочинності й окремої злочинної поведінки, методики кримінологічних
досліджень, теорія запобігання злочинності). Особлива частина
присвячена кримінологічній характеристиці окремих видів злочинних
проявів.

Мета курсу полягає у: забезпеченні всебічного опанування
студентами-правознавцями основних засад, принципів, напрямків
кримінологічної науки; ознайомленні з основними аспектами
кримінологічної проблематики (поняття злочинності, особа злочинця,
профілактика та попередження злочинності, віктимологія та інші);
сприянні формуванню у студентів об’ємних знань та навичок стосовно
теоретико-практичних підвалин боротьби зі злочинністю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінологія» є
отримання теоретичних та практичних знань та вмінь з проблем
боротьби зі злочинністю. Згідно з вимогами освітньо-професійної
програми студенти повинні:

знати: систему та зміст інститутів Загальної та Особливої частин
кримінології та їх взаємозв’язок; предмети вивчення кримінології
(злочинність, особа злочинця, детермінанти злочинності, попередження
злочинності); зміст об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають
на рівень, структуру, динаміку, характер злочинності, її регіональні
особливості; питання, що стосуються соціально-кримінологічного
дослідження окремих видів злочинності для визначення способів
боротьби з ними; особливості вивчення особи злочинця, дослідження
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механізму конкретного злочину; особливості вивчення особи
потерпілого від злочинів, взаємозв’язку між жертвою та злочинцем;
визначення основних напрямів і заходів протидії злочинності, заходи
правового регулювання профілактичної діяльності.

вміти: тлумачити положення кримінології, належно володіючи
при цьому науковими категоріями та поняттями; аналізувати стан
злочинності за основними кількісно-якісними показниками; визначати
особливості особи злочинця та жертви злочину, механізм конкретної
злочинної поведінки; самостійно обґрунтовувати сучасні детермінанти
злочинності; на основі отриманих знань правильно аналізувати
кримінологічну ситуацію в Україні та в її регіонах та на цієї основі
визначати найефективніші заходи попередження злочинності.

Оволодіння кримінологічними знаннями забезпечується
поєднанням різних форм і методів навчання: лекції, семінарські заняття,
індивідуальні завдання, самостійна робота, консультації.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Загальна частина

Змістовий модуль 1
Поняття кримінології. Історія розвитку та сучасний стан

кримінології
Тема 1. Поняття, предмет, метод та система кримінології

1. Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет:
злочинність, причини та умови, що її обумовлюють, особа злочинця,
засоби запобігання злочинності. Завдання та функції кримінології.
Теоретичне та практичне значення науки кримінології.

2. Методологія кримінології. Загальнонаукові методи пізнання
(логічний, висування гіпотез, експерименту, експертних оцінок та ін.).
Спеціальнонаукові методи пізнання (соціологічні, математичні,
статистичні, педагогічні, психологічні та ін.).

3. Місце кримінології в системі наук. Зв’язок кримінології з
філософією, соціологією, економікою, демографією, психологією,
педагогікою, статистикою, наукою управління. Кримінологія та правові
науки: взаємозв’язок кримінології з кримінальним, кримінальним
процесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним правом.
Зв’язок кримінології з іншими правовими науками та дисциплінами, які
вивчаються в навчальних закладах юридичного профілю.

4. Система кримінології як науки і навчальної дисципліни.
Загальна та Особлива частини кримінології.
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Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології
І. Зародження кримінологічної думки (Платон, Аристотель).

Примітивні та теологічні погляди на злочинність, злочинця і причини,
які обумовлюють порушення певних норм поведінки (Ф. Аквінський,
Мартін Лютер).

2. Виникнення кримінології як науки. Кримінологічні погляди
соціалістів-утопістів ХVІ-ХVII століть (Т. Мор, Кампанелла,
Ж. Мольєр), філософів-просвітителів ХVІІ-ХVІІІ століть (Ч. Беккаріа,
Жан-Жак Руссо, Ш. Монтеск’є, Вольтер).

3. Класичний напрям (школа) кримінології. Інтелект і свідомість
людини – основа, фундамент, на якому ґрунтується пояснення її
індивідуальної та суспільної поведінки (Ч. Беккаріа, І. Бентам,
А. Фейєрбах, М. Таганцев, О. Кістяківський, Н. Сергєєвський).

4. Антропологічний напрям (школа) кримінології. Злочинність є
не що інше, як природний біологічний феномен, а конкретний злочинець
– це злочинний генотип (Ч. Ломброзо, Р. Гарофалло, М. Неклюдов,
А. Лихачов, П. Тарнавська, В. Чиж).

5. Соціологічний напрям (школа) кримінології. Залежність
злочинності й соціального середовища. Злочинцем не народжуються,
ним стають під впливом негативного середовища (Ж. Кетлє, Г. Тард,
А. Геррі).

6. Стан та розвиток кримінології в 20-30-ті роки XX ст. Перші
кримінологічні кабінети з вивчення злочинності і злочинця
(М. М. Гернет, А. А. Жижиленко, М. Н. Ісаєв, С. В. Познишев,
М. М. Полянський, Є. П. Френкель, Н. П. Паше-Озерський,
М. А. Чельцов-Бебутов та ін.).

Розвиток кримінології в 60-ті роки та її сучасне становище. 1963
р. – створення Всесоюзного інституту з проблем вивчення причин і
розробці заходів попередження злочинності. Визначення поняття та
загальних проблем злочинності (А. А. Герцензон, А. І. Долгова,
І. І. Карпець, Н. Ф. Кузнєцова). Особа злочинця (А. І. Алексєєв,
Ю. М. Антонян, А. Ф. Зелінський). Віктимологічні проблеми
злочинності (П. С. Дагель, Д. В. Рівман, Л. В. Франк). Концепція
попередження злочинності та окремих її видів (І. А. Аванесов,
А. П. Закалюк, В. К. Звірбуль, А. Е. Жалінський).

7. Сучасний етап кримінології в Україні. Суспільство зіткнулося з
розширеним відтворенням злочинної поведінки, самодетермінацією
злочинності (В. В. Голіна, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський, О. М. Костенко, І. П. Лановенко, І. К. Туркевич та ін.).
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Змістовий модуль 2
Поняття та причини злочинності

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики
1. Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності: соціально-

правове явище, історична обумовленість, мінливість, суспільна
небезпечність, відносна масовість і регулярність, стійкість,
самодетермінація.

2. Злочинність як статистична сукупність.
3. Кількісні та якісні характеристики злочинності. Стан, рівень

злочинності (загальний і спеціальний коефіцієнти, коефіцієнт злочинної
активності), структура, питома вага окремих видів злочинності.
Динаміка злочинності й фактори, що на неї впливають. Географія
злочинності, обставини, які її обумовлюють. Злочинність і злочин, їх
взаємозв’язок.

4. Поняття латентної злочинності, її види та методи оцінки.
5. Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку

суспільства. Професіоналізм, організованість, особлива зухвалість і
жорстокість, застосування зброї і технічних засобів, ріст злочинності у
сфері економіки, проти особистого майна громадян, злиття вітчизняної
та закордонної злочинності. Соціальні наслідки злочинності.

Тема 4. Причини та умови злочинності
1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

Філософське обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку, закони його
розвитку. Поняття кримінологічної детермінації. Протиріччя
(суперечності) соціального, економічного, політичного, морального,
управлінського характеру розвитку суспільства як джерела злочинності.

2. Класифікація причин та умов злочинності. Причини та умови,
що властиві всій злочинності, її видам, окремому злочину. Об’єктивні й
суб’єктивні, зовнішні та внутрішні, головні й другорядні, корінні та
некорінні причини і умови злочинності. Недоліки в організації
управління економікою, їх криміногенне значення. Недоліки в діяльності
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

3. Тенденції і перспективи злочинності на сучасному етапі
розвитку Української державності.

4. Характеристика причин злочинності в зарубіжних країнах та їх
особливості. Історичні аспекти зарубіжних концепцій причин
злочинності.

5. Природа і закономірності причин злочинності та їх пояснення в
зарубіжній кримінології. Біологічний напрям пояснення причин
злочинності. Біологічні й біосоціальні теорії та їх представники.
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Соціологічний напрям пояснення причин злочинності. Історія розвитку
наведених напрямів. Соціологічні школи зарубіжної кримінології.

Змістовий модуль 3
Вчення про особу злочинця та жертву злочину

Тема 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
1. Поняття особи злочинця, обсяг, межі та способи її вивчення в

кримінології. Соціологічна та правова характеристика особи злочинця.
Особа злочинця та суміжні поняття.

2. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи
злочинця: соціально-демографічні, кримінально-правові, соціальні ролі й
статуси, морально-психологічні властивості й особливості, ціннісні
орієнтації. Сукупність ознак, що утворюють структуру особи злочинця.

3. Взаємодія соціального і біологічного в особі злочинця.
Біологічні зачатки в особі і соціальне середовище як передумова
розвитку її соціальних якостей.

4. Типологія і класифікація злочинців. Кримінологічна
характеристика основних типів злочинців. Критерії класифікації
злочинців та її значення для кримінологічної профілактики.

Тема 6. Проблеми віктимології та суїциду
1. Поняття віктимології. Теоретичні питання її виникнення.

Становлення віктимології як науки. Поняття віктимності та віктимізації.
Жертва злочину, її «вина», відшкодування збитків. Зв’язок «злочинець –
жертва» як відношення, ситуація, становище.

2. Поняття особи потерпілого та її кримінологічне значення.
Жертва і потерпілий від злочину, класифікація потерпілих від злочину.
Жертва злочину «усвідомлююча» і «не усвідомлююча», «стійка» і
«епізодична», «відкрита і потайна», «центральна і другорядна», «активна
і пасивна». Підходи до класифікації потерпілих від злочину.

3. Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні
та інших державах. Механізм суїцидальної поведінки.

Змістовий модуль 4
Методологія та методика кримінологічних досліджень.

Прогнозування та планування в кримінології. Кримінальна
статистика

Тема 7. Організація і методика кримінологічних досліджень
1. Поняття кримінологічного дослідження, його цілі, завдання,

об’єкти і суб’єкти.
2. Кримінологічна інформація: поняття, джерела, основні вимоги,

які ставляться до неї. Методи пізнання джерел інформації.
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3. Організація вивчення злочинності. Програма і робочі етапи
кримінологічного дослідження.

4. Збирання первинної інформації. Методи: документування,
анкетування, інтерв’юїрування, експерименту, моделювання.

5. Обробка і аналіз зібраних матеріалів. Методи: зведення,
групування узагальнених показників, аналізу, синтезу, індукції і
дедукції.

6. Інтерпретація результатів дослідження. Теоретична і практична
інтерпретація, її методи: експертних оцінок, експерименту та ін.

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування
боротьби зі злочинністю

1. Прогнозування як одна із функцій кримінології. Поняття
кримінологічного прогнозування та кримінологічного прогнозу. Цілі,
завдання та практичне знання кримінологічного прогнозування. Види
кримінологічного прогнозування (довгострокове, середньострокове,
поточне, цільове).

2. Методи кримінологічного прогнозування (екстраполяції,
моделювання, експертних оцінок).

3. Поняття кримінологічного планування заходів боротьби із
злочинністю. Цілі, завдання, види та методи кримінологічного
планування. Структура кримінологічного плану. Комплексне планування
боротьби зі злочинністю.

Тема 9. Кримінальна статистика та її застосування в
практичній діяльності органів внутрішніх справ

1. Загальні поняття про статистичну науку. Моральна статистика.
Історія її розвитку і сучасні проблеми. Поняття і зміст кримінально-
правової статистики, її зв’язок із загальною теорією статистики.

2. Етапи кримінально-правової статистики. Кримінально-
статистичне спостереження, його види та форми. Об’єкти та суб’єкти
статистичного спостереження. Програма статистичного спостереження у
кримінальній статистиці. Офіційна статистична звітність – єдиний облік
злочинів. Поняття статистичної сукупності та її ознаки. Генеральна й
вибіркова сукупність. Одиниці спостереження. Сукупності і виміри в
кримінальній статистиці. Закон великих чисел. Основні положення теорії
ймовірності. Документи первинного обліку злочинності у
правоохоронних органах. Види статистичного звіту в органах внутрішніх
справ.

3. Поняття, цілі та завдання статистичного зведення і групування.
Види групування та їх застосування в кримінологічних дослідженнях.
Групування злочинів і злочинців за кримінально-правовими,
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кримінологічними, соціально-демографічними ознаками. Статистичні
таблиці та їхні елементи. Характеристика простих, складних та
комбінаційних таблиць.

4. Статистичний аналіз у кримінології. Абсолютні величини і
узагальнюючі показники. Види відносних величин. Поняття середніх
(помірних) величин та їхні види. Застосування середніх величин при
обробці кримінологічної інформації. Поняття статистичного ряду.
Динамічні ряди та їхні види. Основні показники динамічних рядів
(рівень ряду, абсолютний приріст, темп росту і темп приросту).
Варіаційні ряди та їхні види. Паралельні ряди. Повторні групування.
Графічне відображення статистичної звітності.

Змістовий модуль 5
Попередження злочинності

Тема 10. Загальні проблеми попередження злочинності
1. Поняття запобігання злочинності, його рівні. Поняття

профілактики злочинності як основного засобу запобігання злочинності,
її рівні.

2. Мета, цілі, завдання та функції. Принципи запобігання
злочинності: гуманізм, наукова обґрунтованість, законність, економічна
доцільність; диференціація; своєчасність; плановість; комплексність.

Об’єкти та суб’єкти профілактики злочинів. Види суб’єктів
профілактики: за місцем в державній системі, за завданнями,
компетенцією та змістом запобіжної діяльності.

3. Методи та форми профілактичної діяльності. Класифікація
профілактичних заходів.

4. Правове регулювання профілактики злочинності
(удосконалення законодавства; точна та неухильна реалізацію законів та
інших нормативних актів, наявність бездоганно діючих механізмів, які
забезпечують таку реалізацію).

5. Інформаційне забезпечення профілактики злочинів.

Особлива частина

Змістовий модуль 5
Проблематика боротьби з окремими видами злочинності

Тема 11. Кримінологічна характеристика та профілактика
окремих видів злочинності

1. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності
неповнолітніх. Поняття злочинності неповнолітніх, кримінологічна
характеристика (стан, рівень, структура, динаміка, характер, географія).
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Особливості злочинів, учинених цією категорією осіб. Групова
злочинність неповнолітніх. Неформальні молодіжні угруповання з
антисуспільною спрямованістю. Кримінологічна характеристика особи
неповнолітніх злочинців. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.
Класифікація неповнолітніх злочинців. Злочинність неповнолітніх осіб із
психічними аномаліями. Причини та умови злочинності неповнолітніх.
Несприятливі фактори сімейного, навчального та виробничого
виховання. Криміногенні фактори побутового оточення та сфери
дозвілля. Недоліки діяльності правоохоронних органів у запобіганні
злочинності неповнолітніх. Основні напрями попередження злочинності
неповнолітніх. Система державних органів, громадських формувань,
трудових колективів, що беруть участь у профілактиці злочинності серед
неповнолітніх. Роль правоохоронних органів у попередженні
злочинності неповнолітніх.

2. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної
злочинності. Кримінологічне поняття рецидиву злочинів і рецидивної
злочинності. Види рецидиву (загальний і спеціальний, одноразовий і
багаторазовий, кримінологічний, пенітенціарний та ін.). Основні
показники рецидивної злочинності. Стан, рівень, структура, характер,
динаміка. Особливості рецидиву окремих видів злочинів.
Кримінологічна характеристика особи рецидивістів. Класифікація
рецидивістів. Спосіб життя і злочинна поведінка злісних рецидивістів.
Причини та умови рецидивної злочинності. Специфічні обставини, що
обумовлюють рецидивну злочинність. Недоліки правоохоронної
діяльності та рецидивна злочинність. Основні напрями попередження
рецидивної злочинності, роль органів внутрішніх справ та інших
суб'єктів профілактики у боротьбі з рецидивною злочинністю. Заходи
загальної профілактики рецидивної злочинності. Індивідуальна
профілактика з особами, які раніше вчинювали злочини. Запобіжна роль
адміністративного нагляду за особами, звільненими із місць позбавлення
волі. Роль органів внутрішніх справ у запобіганні рецидивної
злочинності.

3. Кримінологічна характеристика та попередження професійної
злочинності. Поняття професійної злочинності. Види професійної
злочинності. Ознаки, що характеризують професійну злочинність.
Кримінологічна характеристика професійної злочинності (стан, рівень,
структура, динаміка, характер). Особливості кримінологічної
характеристики професійного злочинця. Причини та умови професійної
злочинності. Основні напрями попередження професійної злочинності.
Нормативно-правова основа попередження професійної злочинності.
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4. Кримінологічна характеристика та попередження організованої
злочинності. Поняття організованої злочинності. Співвідношення
категорій «організована злочинність», «злочинна організація»,
«організована злочинна група». Структура організованої злочинності.
Види організованої злочинності. Кримінологічна характеристика
організованої злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, характер).
Поняття корупції. Особливості кримінологічної характеристики особи
співучасників злочину. Причини та умови організованої злочинності.
Основні напрями попередження організованої злочинності. Нормативно-
правова основа попередження організованої злочинності та корупції.

5. Кримінологічна характеристика та попередження
загальнокримінальної корисливої злочинності. Кримінологічна
характеристика злочинів проти власності. Злочини проти власності
корисливого та корисливо-насильницького характеру. Стан, рівень,
структура, характер і динаміка крадіжок, грабежів, шахрайства, розбоїв,
вимагательств (рекет). Особливості характеристики цих злочинів у
сучасних умовах (час, місце, предмет, спосіб, мотиви, групова злочинна
поведінка). Характеристика осіб, які вчинюють злочини проти власності
громадян, державної та колективної власності. Причини та умови
вчинення злочинів проти власності. Роль матеріального фактора у
вчиненні цих злочинів. Особливості особи і поведінка потерпілих від цих
злочинів. Основні напрями попередження злочинів проти власності.
Зміст та особливості роботи органів внутрішніх справ щодо
профілактики цих злочинів.

6. Кримінологічна характеристика та попередження необережної
злочинності. Поняття необережної злочинності. Особливості її
кримінально-правової характеристики. Особа необережного злочинця.
Особливості причин та умов, що детермінують необережну злочинність.
Основні напрями попередження необережної злочинності. Роль ОВС у
цій діяльності.

7. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у
сфері економіки. Поняття і основні показники злочинності у сфері
економіки (стан, рівень, структура, динаміка, характер). Кримінологічна
характеристика економічних злочинів та осіб, які їх вчинюють. Причини
та умови злочинів у сфері економіки. Економічна криза, інфляція,
безгосподарність, порушення економічних зв’язків, безробіття, недоліки
документообігу та обліку, малоефективна контрольно-ревізійна
діяльність як обставини, що детермінують злочинність у сфері
економічних відносин. Роль матеріального фактора у вчиненні
економічних злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів у
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боротьбі з економічною злочинністю. Основні напрями запобігання
злочинів у сфері економіки. Економічні, організаційно-господарські й
управлінські, технічні й організаційно-правові заходи профілактики цих
злочинів.

8. Кримінологічна характеристика та попередження
насильницьких злочинів. Поняття насильницьких злочинів.
Насильницько-корисливі злочини. Стан, рівень, структура та динаміка
насильницьких злочинів і окремих їхніх видів. Особливості
насильницьких злочинів, учинених у співучасті. Характеристика осіб, які
вчинили насильницькі злочини. Класифікація цієї категорії злочинів.
Причини та умови здійснення насильницьких злочинів. Зв’язок цих
злочинів із сімейно-побутовими суперечками. Особливості
криміногенних ситуацій, що сприяють вчиненню насильницьких
злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів у запобіганні
насильницької злочинності. Основні напрями попередження
насильницької злочинності. Ролі, органів внутрішніх справ у запобіганні
насильницьких злочинів. Зміст та особливості профілактичної роботи у
сфері сімейно-побутових взаємин, а також дозвілля громадян.

9. Кримінологічна характеристика та профілактика негативних
соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. Поняття пияцтва,
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції і СНІДу. Соціальні та
медичні аспекти названих фонових явищ. Кримінально-правова оцінка
фонових явищ. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які
зловживають алкоголем та наркотиками, хворих на СНІД та повій.
Причини й умови виникнення та існування фонових явищ на сучасному
етапі розвитку суспільства. Основні напрями попередження фонових
явищ.

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1
Тема: Поняття кримінології. Поняття злочинності, причини

та умови злочинності. Кількісно-якісні показники злочинності.
Кримінологічне вчення про особу злочинця. Віктимологія

Мета: з’ясувати зміст понять «кримінологія», «злочинність»,
«віктимологія»; визначити основні ознаки злочинності; перевірити
вміння проводити аналіз злочинності за кількісно-якісними
характеристиками; визначити поняття латентної злочинності та
обставин, що сприяють виникненню такого явища; дослідити
характеристики жертви злочину та процес її віктимізації.
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План заняття
Теоретична частина:
1. Поняття кримінології та її місце у системі наук, зв’язок з

іншими науками.
2. Поняття злочинності та її ознаки. Основні види злочинності.

Поняття латентної злочинності.
3. Поняття особи злочинця і межі її вивчення в кримінології.

Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.
4. Поняття віктимології. Жертва злочину та її кримінологічне

значення.
Практична частина:
І завдання
1. Розвиток поняття злочинності в історичному аспекті.

Законспектувати питання.
2. Причини злочинності як соціального явища (економічні,

соціальні, політичні, ідеологічні детермінанти злочинності).
Законспектувати питання.

3. Класифікація і типологія злочинців. Скласти таблицю.
4. Класифікація жертв злочину. Скласти таблицю.
ІІ завдання
Вправа 1. Розрахуйте коефіцієнт злочинності для районів «А» і

«Б» за такими показниками: район «А» – населення 150 тис. віком 14
років і старше, вчинено 5000 злочинів за рік. Район «Б» – населення 250
тис. віком 14 років і старше, вчинено 7,5 тис. злочинів за рік.

Вправа 2. На території міста проживає населення – 400 тис., в
т. ч.: чоловіків – 196 тис., жінок – 204 тис., осіб до 14 років – 60 тис., від
14 до 18 років – 70 тис., від 18 до 55 років – 258 тис., від 55 і старше – 12
тис.

За рік у місті зареєстровано: умисних злочинів 10 200 і з
необережності – 3100. Серед зареєстрованих злочинів: 1050 –
насильницьких, 2350 – корисливо-насильницьких, 6800 – корисливих.

Групою вчинено 1900 злочинів, брали участь 4670 осіб, у т. ч. 120
неповнолітніх. У громадських місцях вчинено 2350 злочинів. Всього за
вчинені злочини виявлено 1930 осіб, у т. ч. неповнолітніх – 340, жінок –
417, чоловіків – 1173.

Визначити:
1. Питому вагу  окремих видів злочинності (умисних,

корисливих).
2. Питому вагу осіб, які брали участь у вчиненні злочинів.
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Вправа 3. У вибірці із 670 злочинів виявилось: 329 крадіжок,
145 хуліганських діянь, 113 грабежів, 19 зґвалтувань, 64 розбійних
нападів. Визначте питому вагу перелічених злочинів у вибірці.

Методичні рекомендації:
Під час підготовки до семінарського заняття студентам варто

спочатку опанувати теоретичний матеріал, а потім приступити до
виконання практичної частини. Практична частина поділена на два
блока. Перший блок передбачає письмове завдання, яке виконується у
зошиті для семінарських занять у вигляді конспекту. Другий блок має
своїм завданням вирішення задач (рішення також записується у зошиті).

Щоб мати правильне уявлення про кримінологічну науку, треба
виходити з наявності двох основних напрямів боротьби зі злочинністю:
кримінально-правового («репресивного») і, власне, кримінологічного
(профілактичного). Зміст останнього напряму, його відмінність від
кримінально-правового, визначає суть і зміст кримінології як наукової
основи попередження злочинності. При визначенні поняття кримінології
не варто обмежуватися описом досліджуваного нею предмета, потрібно
також виділити ті закономірності, розкриття яких складає головний зміст
кримінології як науки.

Важливе значення має питання про методологічні основи
кримінологічної науки. Методи кримінологічного дослідження
визначають як систему прийомів, способів, засобів збору, обробки та
аналізу інформації, які застосовуються з метою дослідження
злочинності, її причин і умов, особи злочинця і вироблення заходів
попередження злочинності.

Кримінологія як наука взаємопов’язана із соціологією, з різними
галузевими юридичними науками, особливо з кримінальним правом,
іншими суспільними і природничими науками. Розглядаючи ці зв’язки,
важливо враховувати, що в кримінології застосовуються як методики
аналізу, що використовуються іншими науками, так і дані, які
стосуються її проблематики.

Слід звернути увагу, що кримінологія, як і будь-яка наука, має
свою систему: Загальну і Особливу (спеціальну) частини. Загальна
частина вивчає загальнотеоретичні питання (поняття кримінології як
науки, її предмет, завдання, функції, система, методологія і методика
досліджень, історія розвитку кримінології та аналіз її основних теорій). В
Особливій частині міститься кримінологічна характеристика різних
видів і груп злочинності, їх детермінації, заходи запобігання.

Під час підготовці до заняття потрібно пам’ятати, що в
кримінології злочинність визначають як соціально обумовлене,
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історично мінливе, відносно масове та кримінологічне явище, яке
проявляє себе в системі кримінально-карних діянь на певній території, за
певний період часу, а також осіб, що їх вчинили.

Злочинність як будь-яке соціальне явище, має кількісні та якісні
показники. Серед них необхідно виділяти: стан, рівень (коефіцієнти),
структуру, питому вагу, характер, динаміку, географію злочинності.

Щоб отримати дані, придатні для коректного порівняння у
просторі та часі, використовують такий показник інтенсивності
злочинності, як коефіцієнт злочинності, який обчислюють за формулою:

К.з. = З х 1000
Н

де З – кількість злочинів, зареєстрованих на певній території за
певний період часу, Н – кількість населення, яке проживало на даній
території в певний період часу. Коефіцієнт злочинності можна
обчислювати на все населення або на населення, яке досягло віку
кримінальної відповідальності.

Темп зростання або зниження злочинності характеризує
інтенсивність зміни її рівня за одиницю часу. Цей показник може бути
обчислений за формулою:

Т.б. = З х100, або Т.л. = З х 100
Зпр                     З – 1

де Т.б. – темп зростання або зниження злочинності базисний, а
Т.л. – темп зростання або зниження злочинності базисний, З – кількість
злочинів, вчинених у певному році; Зпр – кількість злочинів, вчинених
протягом першого року даного ряду динаміки; З-1 — кількість злочинів,
вчинених у попередньому році. Ми розглядали кількісні показники
злочинності, але вона, крім того, має і якісну сторону.

Питома вага – це відсоткове співвідношення частини злочинності
до її загальної величини. Наприклад:

П.в.= Зв x100%
Зз

де 3в – кількість злочинів певного виду, 33 – загальна кількість
зареєстрованих злочинів.

Щодо питання про латентну злочинність, то необхідно засвоїти,
що входить у це поняття; яке соціологічне й кримінологічне значення
цього явища; співвідношення та зв’язок між показниками латентності й
розкриттям злочинів; види латентності та її причини; відносний рівень
латентності різних злочинів; методи виявлення і виміру латентності.

Питання про причини та умови злочинності вважається одним з
найважливіших в кримінології. При вивченні даної теми студентам слід
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звернути увагу на те, що єдності в розумінні причин злочинності серед
дослідників немає як в процесі розвитку кримінології, так і в сучасних
кримінологічних дослідженнях. Варто згадати розуміння причинності
злочинності в межах класичної школи кримінального права (Ч. Беккаріа,
І. Бентам та ін.). А також проаналізувати позитивістські підходи до
пояснення детермінації злочинності. На базі позитивістської методології
склалися біологічний, психологічний та соціологічний підходи до
пояснення криміногенної детермінації .

Вивчаючи третє питання, потрібно, насамперед, розібратись у
змісті соціальної сутності особи злочинця. Слід правильно з’ясувати
співвідношення понять: «особа (особистість) злочинця», «особа, яка
вчинила злочин», «суб’єкт злочину», «обвинувачений» тощо. За
допомогою аналізу спеціальної літератури важливо визначити, яким
чином властивості особи, що мають біологічний характер (ознаки статі,
віку, фізичного і конституційного стану, темпераменту, завдатків і ін.),
та соціальні чинники впливають на особу злочинця і його поведінку.

Логічним завершенням вивчення особи злочинця має бути
класифікація (групування злочинців за одним простим критерієм) та
типологія (групування за складними комплексними критеріями).

При вивченні четвертого питання потрібно засвоїти, що
віктимологія – це самостійний напрям у кримінології, який досліджує
характер і поведінку жертви злочину, її взаємозв’язок і взаємовідносини
зі злочинцем на стадіях до, під час і після вчинення злочину. Тож у
причинному комплексі індивідуальної злочинної поведінки не можна не
враховувати вплив віктимологічного аспекту.

Особливу увагу варто приділити аналізу таких понять, як: жертва
злочину, віктимна поведінка, віктимність, класифікація жертв злочину
(Б. Мендельсон), типологія жертв злочину (Д. Рівман).

Поведінка злочинця до, під час та після вчинення злочину – це
складна динамічна система, що складається з обмеженої безлічі
взаємодіючих систем (елементів). При класифікації елементів цієї
системи може бути використана структура поведінки людини взагалі
(суб’єкт, мотив, мета, об’єкт, спосіб і наслідки поведінки). Під час
відповіді студентам варто навести дані кримінологічних досліджень і
кримінальної статистики, щодо протиправних діянь, обумовлених
провокуючою поведінкою самої жертви злочину.

Рекомендована література: базова: 20; 21;44; 45; 46; 47; 48;
допоміжна:9; 18; 42; 47; 52;54; 65;

72; 79.
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Семінарське заняття № 2
Тема: Організація і методика кримінологічних досліджень.

Кримінальна статистика та її застосування в практичній діяльності
органів внутрішніх справ Попередження злочинів. Прогнозування

та планування боротьби зі злочинністю
Мета: з’ясувати зміст понять «кримінологічне дослідження»,

«кримінологічна інформація»; «кримінологічне прогнозування»,
«кримінологічне планування»; розвивати вміння проводити
кримінологічні дослідження та на цій підставі прогнозувати можливий
розвиток злочинності та планувати заходи боротьби з нею.

План заняття
Теоретична частина:
1. Поняття кримінологічного дослідження, його цілі. Завдання,

об’єкти і суб’єкти кримінологічних досліджень.
2. Кримінологічна інформація: поняття, джерела, основні вимоги,

які ставляться до неї.
3. Поняття кримінальної статистики і її зв’язок із загальною

теорією статистики.
4. Поняття та принципи профілактики злочинності. Рівні

профілактики злочинності.
5. Кримінологічне прогнозування (поняття, завдання, види, методи).
6. Кримінологічне планування.
Практична частина:
І завдання
1. Методика дослідження злочинності. Законспектувати

питання.
2. Статистичне спостереження, його форми та різновиди.

Записати визначення поняття «статистичне спостереження» та у
вигляді таблиці записати форми, різновиди статистичного
спостереження та розкрити їх зміст.

3. Класифікація заходів профілактики злочинності. Записати
питання схематично.

4. Поняття і класифікація суб’єктів профілактики злочинності.
Скласти схему «Взаємодія суб’єктів профілактики злочинності».

ІІ завдання
Вправа 1. В процесі дослідження злочинності та її причин у

Cоснівському районі м. Черкаси були піддані вивченню такі об’єкти і
джерела інформації:

1. Відомості про зареєстровані злочини за даними журналу
реєстрації.
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2. Відомості про осіб, які вчинили злочин, за даними
статистичних звітів районного відділу внутрішніх справ і прокуратури.

3. Вивчено 390 кримінальних справ, направлених до суду.
4. Проведено опитування 500 законослухняних жителів району та

200 осіб, які здійснили правопорушення.
5. Діяльність районного суду щодо застосування покарань до

злочинців, які вчинили злочини.
Що в цьому випадку можна віднести до об'єктів кримінальної

статистики, а що – до джерел кримінологічної інформації? Які види і
форми статистичного спостереження тут були використані ?

Вправа 2. В районі за останні 5 років була зареєстрована така
кількість злочинів:

2010 р.        2011 р.        2012 р.        2013 р.          2014 р.
1120           1215            1115            1299              1270

Визначте величину абсолютного приросту по роках. На основі
отриманих статистичних даних складіть таблицю та накресліть графіки,
які відображають зміну злочинності.

Вправа 3. У райвідділі вивчено 30 кримінальних справ про
крадіжки з магазинів. Загальна вартість викраденого складає 89 тис. 730
гривень, за цими справами розслідувалося 32 епізоди крадіжок.
Визначте, що в цьому випадку є одиницею сукупності, одиницею
спостереження і одиницею виміру.

Вправа 4. Зведіть і згрупуйте злочини: крадіжка
індивідуального майна, розбій, хуліганство, крадіжка державного майна,
грабіж, зґвалтування, вбивство, вимагання. Визначте групування за
об’єктом злочинного посягання. Назвіть ряд розподілу чисельностей.

Методичні рекомендації:
Під час підготовки до семінарського заняття студентам варто

спочатку опанувати теоретичний матеріал, а потім приступити до
виконання практичної частини. Практична частина поділена на два
блока. Перший блок передбачає письмове завдання, яке виконується у
зошиті для семінарських занять у вигляді конспекту. Другий блок має
своїм завданням вирішення задач та виконання вправ (рішення та
відповіді на питання записуються у зошит).

У рамках цієї теми потрібно усвідомити, що вивчення
злочинності є складовою частиною професійної діяльності
співробітників правоохоронних органів, оскільки без знання
криміногенної ситуації на території, що обслуговується, детермінант
злочинності й іншої кримінологічної інформації неможливо забезпечити
успішну організацію профілактичної діяльності із запобігання злочинам.
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Успіх у вивченні злочинності залежить від повноти
використовуваних при цьому методів, від знання їхніх особливостей і
вміння правильно обирати їх з урахуванням характеру об’єкта
дослідження. Нарешті, важливо чітко уявляти організацію прикладних
кримінологічних досліджень, основні етапи проведення і способи
оформлення їхніх результатів.

При цьому необхідно логічно побудувати етапи такого
дослідження з їхньою послідовною методикою, встановити
взаємозв’язок методів, що використовуються з метою досягнення
кінцевого результату дослідження.

Одне з найважливіших питань цієї теми – інформаційне
забезпечення боротьби зі злочинністю, особливо її попередження.
Потрібно засвоїти поняття кримінологічної інформації, знати її
призначення, види і джерела одержання, вимоги, яким ця інформація
повинна відповідати.

При вивченні третього питання варто пам’ятати, що
кримінологічна статистика заснована на положеннях і категоріях не
суспільних наук, а математики. Тому для засвоєння основних
статистичних понять, змісту статистичних методів і оволодіння ними
при орієнтуванні на суспільні науки, потрібно докласти певних зусиль.

Попередження злочинності варто розглядати в контексті вчення
про детермінанти злочинності як особливу галузь соціального
управління, частину (підсистему) загальної системи регулювання
соціальними процесами. Важливо скласти чітке уявлення про:
спеціалізовані й неспеціалізовані суб’єкти попереджувальної діяльності;
об’єкти профілактичного впливу і профілактичного захисту; поняття,
зміст і співвідношення загальносоціального та спеціально-
кримінологічного попередження злочинності; загальну й індивідуальну
профілактику. Заслуговує на увагу питання про зміст і співвідношення
термінів: «попередження», «профілактика», «запобігання»,
«припинення».

Попередження злочинів є складною, багаторівневою системою
державних органів та громадських організацій, які здійснюють
антикриміногенний вплив на соціальні об’єкти з метою недопущення
порушень кримінально-правових норм і усунення (нейтралізації)
чинників, що їх детермінують. Її утворюють суб’єкти, об’єкти та заходи
попереджувальної діяльності.

Будь-яка діяльність, у тому числі профілактична, має свої методи
і форми здійснення. Профілактика злочинів проводиться із
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застосуванням заходів переконання та примусу стосовно осіб, які
порушують норми права і правила поведінки, встановлені у суспільстві.

Аналізуючи заходи попередження злочинності, доцільно
класифікувати їх за: змістом (економічні, соціально-політичні,
культурно-виховні, юридичні, організаційно-управлінські, технічні);
рівнем (загальносоціальні й спеціально-кримінологічні); обсягом
застосування (загальні й індивідуальні); масштабом (загальнодержавні,
місцеві); суб’єктами застосування (державні, суспільні); напрямками і
сферами застосування (за видами злочинів і типами злочинної
поведінки); різними соціальними групами;- сферами громадського
життя, галузями економіки; специфічними територіальними зонами,
регіонами і об’єктами.

Кримінологічне прогнозування розглядається у зв’язку із
вивченням злочинності та передбаченням її розвитку в майбутньому, а
також інших кримінологічних проблем. Розуміння кримінологічного
прогнозування не буде повним, якщо не розібратись в умовах наукового
прогнозування, тобто в наявності достовірної інформації про злочинність
і пов’язаних з нею соціальних явищ; в об’єктивності суджень, оцінок та
використанні сучасних методів прогнозування; в особливостях
імовірності прогнозу, безперервності та багатоваріантності
прогнозування.

Особливу увагу слід звернути на методи прогнозування
злочинності, важливо знати не лише суть таких методів, як
екстраполяція, експертні оцінки, моделювання, але їхні переваги та
недоліки.

Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки – питання,
що тією чи іншою мірою виникатиме у майбутній професійній
діяльності. При цьому потрібно врахувати, що для індивідуального
прогнозу характерні ті ж умови й особливості, що й для прогнозу
злочинності. Важливо мати чітке уявлення про об’єкти індивідуального
прогнозування – категорії осіб, щодо яких подібне прогнозування
можливе і необхідне, а також про характер даних, що є інформаційною
основою прогнозування індивідуальної злочинної поведінки.

Планування боротьби зі злочинністю також належить до тих
питань, з якими доведеться безпосередньо зіштовхнутися у професійній
діяльності. Тому важливо знати існуючі види планування
профілактичної діяльності, а також нормативно-правове регулювання
кримінологічного планування, його сутність, порядок підготовки і
проведення, підрозділи, які цим займаються, та терміни проведення.
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Рекомендована література: базова: 1; 2; 3; 5; 7; 24; 34; 35; 36;
37; 50;

допоміжна:4; 47; 68; 73.

Завдання для самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи складаються із опрацювання

питань, що виносяться на самостійне вивчення, та виконання письмової
роботи.

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ

1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.
2. Класичний напрям (школа) у кримінології.
3. Антропологічний напрям (школа) у кримінології.
4. Соціологічний напрям (школа) у кримінології.
5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30-ті роки

XX ст.
6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.
7. Концепція соціальної обумовленості злочинності.
8. Біологічна концепція причин злочинності (Ч. Ломброзо).
9. Інтеракціонізм в кримінології.
10. Економічний детермінізм та його значення для сучасного

розуміння причин злочинності.
11. Психологічні теорії причин злочинності. Фрейдизм.
12. Поняття, основні властивості та функції злочинності.

Відмінність злочинності від злочину.
13. Стан злочинності як її основний елемент її характеристики.
14. Структура злочинності.
15. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в

Україні.
16. Динаміка злочинності.
17. Основні світові тенденції щодо змін у розвитку злочинності в

інших країнах.
18. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця.
19. Роль психічних і фізичних аномалій у формуванні особи

злочинця.
20. Морально-психологічні ознаки особи злочинця: загальна

характеристика.
21. Соціалізація та її роль у формуванні особи злочинця.
22. Дискусія щодо співвідношення біологічного та соціального в

особі злочинця.
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23. Поняття і класифікація причин та умов конкретного злочину.
24. Причинно-наслідковий зв’язок, що зумовлює вчинення

конкретного злочину.
25. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.
26. Механізм злочинної поведінки: загальна характеристика.
27. Мотивація злочинної поведінки.
28. Методи збору первинної кримінологічної інформації.
29. Програма і план кримінологічного дослідження.
30. Вибіркове дослідження. Валідність і репрезентативність

вибіркового дослідження.
31. Анкетне опитування.
32. Інтерв’ю. Види, техніка кримінологічного інтерв’ювання.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ (ПИСЬМОВОЇ)
РОБОТИ

Письмова робота складається з двох частин: перша частина
виконується у вигляді контрольного завдання (кримінологічного
дослідження), а друга – у формі тестів.

Перша частина є логічно сформульованим і поставленим в
проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається в
пошуку можливих варіантів і шляхів його розв’язання. Алгоритм їх
виконання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із
завдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант),
його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу
розвитку процесу (явища) в перспективі.

Завдання виконується у вигляді презентації (в електронному
та/або роздрукованому вигляді). Номер завдання відповідає останній
цифрі № залікової книжки студента.

Зміст дослідження включає в себе:
Вступ. Актуальність дослідження.
1. Поняття злочинності певного виду. Стан, структура,

динаміка, географія.
2. Детермінанти злочинності.
3. Характеристика особи злочинця.
4. Характеристика жертви злочину.
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5. Заходи попередження злочинності (загальні,
індивідуальні).

Висновки
Список використаної літератури
Результати дослідження повинні бути викладені логічно та

технічно правильно оформлені: шрифт – Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 25 сторінок включно В кінці
роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться
підпис студента і дата виконання.

Тестові завдання підготовлені таким чином, що два з чотирьох
варіантів відповідей взагалі невірні, трете частково стосується питання,
але не є повним, і лише один варіант у кожному питанні вважається
абсолютно вірним. Тому необхідно зазначати найбільш повний варіант
відповіді (записуються лише № питання та варіант відповіді).

Виконана робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як
правило, за шкалою ESTC. При отриманні негативної оцінки робота
разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з
урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з
рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання
рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки
на доопрацювання.

І частина.
Тематика кримінологічного дослідження

1. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.
2. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.
3. Кримінологічна характеристика злочинів проти власності.
4. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері обігу

наркотичних засобів.
5. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької

злочинності.
6. Кримінологічна характеристика необережної злочинності.
7. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності.
8. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності.
9. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.
10. Кримінологічна характеристика та профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.
ІІ частина

Тестові завдання
1. Що таке кримінологія?
а) юридична наука, яка вивчає механізм учинення злочинів;
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б) прикладна наука, яка вивчає злочинність та її основні
характеристики;

в) соціолого-правова наука, яка вивчає злочинність, особу
злочинця, причини та умови, а також заходи попередження злочинів;

г) галузь кримінального права.
2. Які з наведених категорій кримінології входять до основних

елементів її предмету?
а) методика та методологія;
б) особа злочинця;
в) планування та прогнозування боротьби зі злочинністю;
г) кількісні та якісні показники злочинності.
3. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації

систему кримінології складають:
а) розгляд основних положень науки кримінології;
б) викладення загальнотеоретичних положень кримінології;
в) розгляд, упорядкування та розподіл усіх проблем, що

вивчаються кримінологією;
г) Загальна та Особлива частини.
4. Назвіть ознаку злочинності:
а) соціальний характер;
б) протиправність;
в) винність;
г) караність.
5. Що таке латентна злочинність?
а) зареєстровані, але нерозкриті злочини;
б) злочини, за якими кримінальні справи призупинені;
в) частина рецидивної злочинності;
г) злочини, які за різних причин не знайшли відображення в

офіційній звітності.
6. Які із зазначених категорій відносяться до якісних

показників злочинності?
а) стан;
б) динаміка;
в) рівень;
г) характер.
7. Що являє собою динаміка злочинності?
а) зміна стану злочинності;
б) кількісно-якісний показник злочинності;
в) якісний показник злочинності;
г) зміна структури злочинності.
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8. Що таке структура злочинності?
а) кількісний показник злочинності;
б) вид злочинності;
в) внутрішня побудова злочинності;
г) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності.
9. Що таке географія злочинності?
а) регіональні особливості злочинності;
б) кількісний показник злочинності;
в) розповсюдженість злочинності на певній території;
г) ознака злочинності.
10. Що таке стан злочинності?
а) загальна кількість злочинів, учинених на певній території;
б) загальна кількість осіб, які вчинили злочини на певній

території;
в) загальна кількість злочинів та осіб, які їх вчинили на певній

території за певний проміжок часу;
г) співвідношення злочинів, учинених на певній території, і осіб, які

на ній проживають.
11. Що являє собою загальний коефіцієнт злочинності?
а) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності;
б) загальна кількість осіб, які вчинили злочини;
в) загальна кількість злочинів, учинених на певній території за

певний проміжок часу;
г) співвідношення загальної кількості злочинів або осіб, які їх

вчинили на 1, 10, 100 тис. осіб до кількості населення, що мешкає в
певному регіоні.

12. Що таке причини злочинності?
а) фактори, що призводять до вчинення злочинів;
б) обставини, що полегшують вчинення злочинів;
в) сукупність факторів, без яких неможливий злочинний

результат;
г) обставини, що сприяють вчиненню злочину.
13. Назвіть причини злочинів за природою виникнення:
а) об’єктивні;
б) загальні;
в) соціальні;
г) внутрішні.
14. Назвіть причини злочинів за рівнем функціонування:
а) зовнішні;
б) внутрішні;
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в) спеціальні;
г) суб’єктивні.
15. Дайте кримінологічне визначення особи злочинця.
а) особа, по відношенню до якої порушена кримінальна справа;
б) система соціальних, психологічних та інших властивостей, які

складають суспільну небезпеку особи винну у вчиненні злочину;
в) особа, яка вчинила суспільне небезпечне діяння,і щодо якої

вирок суду вступив у законну силу;
г) сукупність соціально-демографічних та соціально-рольових

ознак особи.
16. За якими ознаками вивчається особа злочинця?
а) стать, вік, сімейний стан;
б) ставлення до моральних норм та загальноприйнятих правил

поведінки;
в) соціально-демографічна, соціально-психологічна, кримінально-

правова, соціально-рольова характеристики;
г) психічне ставлення особи до вчинення злочину.
17. Що таке віктимологія у вузькому розумінні?
а) самостійна галузь права;
б) галузь кримінології, яка вивчає потенційного потерпілого від

злочинних діянь;
в) вчення про жертву злочину;
г) самостійна наука, яка вивчає жертву злочину.
18. Що таке віктимність?
а) ситуація, що сприяє вчиненню злочинів;
б) процес перетворення людини на жертву злочину;
в) сукупність причин та умов, за наявності яких особа може стати

жертвою злочинного діяння;
г) підвищена здатність особи в силу певних властивостей,

якостей, обставин або стану стати жертвою злочину.
19. Що таке віктимізація?
а) вчення про жертву злочину;
б) підгалузь віктимології;
в) тимчасовий безпорадний стан особи;
г) процес перетворення особи в жертву та результат цього

процесу.
20. Що таке кримінологічне дослідження?
а) наука, яка вивчає злочинність;
б) система знань про злочинність, особу злочинця, причини та

умови злочинності;
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в) галузь кримінології;
г) процес, спрямований на отримання нових знань та інформації

про об’єкт, що підлягає вивченню.
21. Кримінально-правова статистика:
а) наука, яка вивчає кількісні показники злочинності;
б) галузь кримінології;
в) підгалузь правової статистики;
г) вид судової статистики.
22. Дайте визначення кримінологічного планування:
а) різновид управлінського рішення;
б) процес формування низки планів у системі певної галузі;
в) окремий етап статистичного дослідження;
г) розрахований на визначений термін процес розробки системи

заходів щодо попередження злочинності на основі цілей, завдань та
шляхів і засобів їх вирішення.

23. Що таке кримінологічне прогнозування?
а) одна із функцій кримінології;
б) складання проекції злочинності на майбутнє;
в) система знань про майбутній стан злочинності;
г) процес наукового пізнання майбутнього рівня, структури та

динаміки злочинності, тенденцій та закономірностей її змін.
24. Назвіть метод прогнозування:
а)вторинних групувань,
б) екстраполяції;
в) спостереження;
г) вивчення кримінальних справ.
25. Профілактика злочинності - це:
а) галузь кримінології;
б) процес, спрямований на попередження злочинності та

усунення причин її існування;
в) система знань про злочинність;
г) система заходів, спрямованих на попередження злочинності,

нейтралізацію осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів та
усунення причин і умов злочинності.

26. Дайте визначення фоновим явищам:
а) негативні соціальні явища, які впливають на злочинність, її

кількісні та якісні показники;
б) умови, що сприяють вчиненню злочину;
в) антигромадська психологія особи;
г) злочини, адміністративні та дисциплінарні проступки.
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27. Що відноситься до фонових явищ?
а) всі злочини;
б) адміністративні правопорушення;
в) дисциплінарні проступки;
г) пияцтво, наркоманія, азартні ігри, проституція, паразитичний

спосіб життя, СНІД.
28. Дайте нормативне визначення організованої злочинності.
а) сукупність злочинів, що вчинюються у зв’язку зі створенням та

діяльністю організованих злочинних угруповань;
б) об’єднання двох і більше осіб для досягнення певної злочинної

мети;
в) організована група з певним розподілом ролей;
г) заняття чітко визначеним видом злочинної діяльності.
29. Що таке кримінологічний рецидив?
а) вчинення злочину в місцях позбавлення волі;
б) вчинення злочину в момент непогашеної або не знятої

судимості;
в) вчинення злочинів більше ніж двічі;
г) повторне вчинення злочину, незалежно від знятої або

погашеної судимості за попередній злочин чи притягнення особи до
кримінальної відповідальності.

30. Що таке пенітенціарний рецидив?
а) вчинення злочину повторно;
б) вчинення злочину повторно після застосування заходів

громадського впливу за перший злочин;
в) вчинення злочину під час відбуття покарання у кримінально-

виконавчих установах;
г) вчинення злочину після погашеної або знятої судимості за

перший злочин.

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
1.Предмет кримінології та його характеристика
2.Функції кримінології.
3.Методологія та завдання кримінології.
4.Зв’язок кримінології з іншими науками.
5.Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як

самостійної науки.
6.Система курсу кримінології.
7.Методи кримінологічних досліджень.
8.Кримінально-статистичний метод.
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9.Поняття злочинності, її види та елементи.
10. Кількісні показники злочинності.
11. Якісні показники злочинності.
12. Поняття латентної  злочинності та обставини, що впливають

на її існування.
13. Стан та тенденції злочинності в Україні
14. Визначення рівня, коефіцієнта злочинності.
15. Визначення питомої ваги злочинності.
16. Поняття динаміки злочинності.
17. Структура злочинності.
18. Поняття та характеристика особи злочинця.
19. Класифікація злочинців.
20. Соціальне і біологічне в особі злочинця
21. Поняття причин та умов злочинності.
22. Характеристика індивідуальної злочинної поведінки.
23. Поняття віктимології (віктимність, віктимізація, віктимна

ситуація).
24. Класифікація потерпілих від злочину.
25. Суїцидальна поведінка та її попередження.
26. Особистість потерпілого і його роль у механізмі злочину.
27. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.
28. Правоохоронні органи як суб’єкти попередження злочинів.
29. Роль суду в попередженні злочинності.
30. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинів.
31. Роль органів внутрішніх справ у попередженні злочинів.
32. Участь громадськості у профілактичній діяльності.
33. Поняття загальної кримінологічної профілактики.
34. Поняття індивідуальної профілактики.
35. Поняття кримінологічного прогнозування.
36. Методи кримінологічного прогнозування.
37. Планування заходів боротьби зі злочинністю.
38. Основні принципи організації профілактики злочинності.
39. Рівень, структура і динаміка злочинності неповнолітніх.
40. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх

злочинців.
41. Причини та умови злочинності неповнолітніх.
42. Попередження злочинів неповнолітніх.
43. Нормативно-правова основа діяльності з попередження

злочинності неповнолітніх.
44. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів.
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45. Рівень, структура, динаміка насильницьких злочинів.
46. Кримінологічна характеристика особистості насильницьких

злочинців.
47. Причини та умови насильницьких злочинів.
48. Попередження насильницьких злочинів.
49. Рівень, структура і динаміка злочинності у середовищі

сімейно-побутових відносин.
50. Причини та умови вчинення злочинів у сфері сімейно-

побутових відносин.
51. Поняття та загальна характеристика рецидивної злочинності.
52. Рівень, структура, динаміка рецидивної злочинності.
53. Кримінологічна характеристика особистості рецидивістів.
54. Причини та умови рецидивних злочинів.
55. Попередження рецидивних злочинів.
56. Поняття і загальна характеристика економічної злочинності.
57. Причини та умови економічної злочинності.
58. Попередження економічних злочинів.
59. Поняття і загальна характеристика організованої злочинності.
60. Рівень, структура та динаміка організованої злочинності.
61. Кримінологічна характеристика особистості учасника

організованої злочинності.
62. Причини та умови організованої злочинності.
63. Заходи попередження організованої злочинності.
64. Поняття та кримінологічна характеристика професійної

злочинності.
65. Кримінологічна характеристика особистості професійного

злочинця.
66. Попередження професійної злочинності.
67. Характеристика злочинності, пов’язаної з пияцтвом та

наркоманією.
68. Причини та умови вчинення злочинів, пов’язаних з пияцтвом

та наркоманією.
69. Попередження злочинів, пов’язаних з пияцтвом, наркоманією

та наркобізнесом.
70. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчинюються з

необережності.
71. Кримінологічна характеристика особистості необережного

злочинця.
72. Попередження необережних злочинів.
73. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності
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74. Причини та умови жіночої злочинності.
75. Профілактика жіночої злочинності
76. Основні напрями міжнародного співробітництва у боротьбі зі

злочинністю.
77. Роль міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол)

у боротьбі зі злочинністю та діяльності з її попередження.
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний
процес” складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра, напряму підготовки 6.030401 – Правознавство.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний
процес” є діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і
суду, а також інших фізичних та юридичних осіб, що залучаються у
сферу кримінального судочинства, під час кримінального провадження.

Міждисциплінарні зв’язки. Кримінальне процесуальне право,
перебуваючи в системі права України, тісно пов’язане з іншими його
галузями, а саме: конституційним правом, кримінальним правом,
кримінально-виконавчим правом, криміналістикою, міжнародним
правом, адміністративним правом, трудовим правом.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:

Змістовий модуль № 1. Загальні положення кримінального
процесу.

Змістовий модуль № 2. Засади та суб’єкти кримінального
процесу.

Змістовий модуль № 3. Докази, доказування та відшкодування
шкоди у кримінальному процесі.

Змістовий модуль № 4. Процесуальні строки і витрати та заходи
забезпечення кримінального провадження.

Змістовий модуль № 5. Загальні положення досудового
розслідування. Провадження слідчих (розшукових) дій.

Змістовий модуль № 6. Особливості досудового розслідування.
Змістовий модуль № 7. Підготовче провадження та судовий

розгляд.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Кримінальний

процес” є забезпечення всебічного опанування студентами основних
засад, принципів, напрямків кримінальної процесуальної політики
держави в цілому, а також вивчення окремих аспектів щодо діяльність
органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а також інших
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фізичних та юридичних осіб, що залучаються у сферу кримінального
судочинства, під час кримінального провадження.

1.2. Основними завданнями дисципліни “Кримінальний процес” є:
 засвоєння основних теоретичних положень науки

кримінального процесу;
 набуття навичок самостійного використання знань теорії,

законодавства та основних тенденцій практики в процесі здійснення
кримінальної процесуальної  діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:

знати:
 історію виникнення та розвитку кримінально-процесуального

права в Україні;
 поняття, цілі і задачі кримінально-процесуального

законодавства України;
 загальні положення кримінального процесу;
 поняття та систему засад і суб’єктів кримінального процесу;
 процесуальні строки і витрати у кримінальному процесі;
 заходи забезпечення кримінального провадження;
 загальні положення досудового розслідування;
 процесуальний порядок провадження слідчих (розшукових)

дій;
 особливості та порядок проведення підготовчого провадження,

а також судового розгляду.
вміти:
 визначити взаємозв’язок кримінального процесуального права

з іншими галузями права;
 розкрити зміст кримінально-процесуальних правовідносин;
 застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу

проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження;
 самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати

обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію;
 використовувати навички творчого мислення та

самовдосконалення свого професійного рівня;
 ефективно використовувати положення кримінального

процесуального закону в своїй професійній діяльності;
 складати процесуальні акти у кримінальному провадженні;
 застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження

доказової інформації;
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 самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові
акти, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб
з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів
кримінального провадження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, 2,5
кредити ЄКТС.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

2. ПРОГРАМА КУРСУ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.
Загальні положення кримінального процесу.

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
2. Завдання кримінального процесу.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та

гарантії.
5. Кримінально-процесуальні акти.

Тема 1.2. Кримінальний процесуальний закон.
1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального

права.
2. Джерела кримінального процесуального права.
3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі,

часі та щодо осіб.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.
Засади та суб’єкти кримінального процесу.

Тема 2.1. Засади кримінального процесу.
1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального

провадження.
2. Конституційні засади кримінального провадження.
3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх

характеристика.
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Тема 2.2. Суб’єкти кримінального процесу.
1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності.
3. Сторона обвинувачення.
4. Сторона захисту.
5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх

процесуальний статус.
6. Інші учасники кримінального провадження.
7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.
Докази, доказування та відшкодування шкоди у кримінальному

процесі.

Тема 3.1. Докази і доказування у кримінальному процесі.
1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального

доказування.
2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування.
3. Процес доказування у кримінальному судочинстві.
4. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація.
5. Процесуальні джерела доказів та їх види.

Тема 3.2. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.
1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у

кримінальному провадженні.
2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних
органів та суду.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4.
Процесуальні строки і витрати та заходи забезпечення

кримінального провадження.

Тема 4.1. Процесуальні строки і витрати.
1. Поняття процесуальних строків та їх значення у

кримінальному процесі.
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2. Класифікація строків у кримінальному процесі.
3. Порядок обчислення процесуальних строків.
4. Поняття і види процесуальних витрат.

Тема 4.2. Заходи забезпечення кримінального провадження.
1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального

провадження. Загальні правила їх застосування.
2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх

застосування.
3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування

запобіжних заходів.
4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.
5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5.
Загальні положення досудового розслідування. Провадження слідчих

(розшукових) дій.

Тема 5.1. Загальні положення досудового розслідування.
1. Поняття стадії досудового розслідування.
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового

розслідування.

Тема 5.2. Провадження слідчих (розшукових) дій.
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави

їх проведення.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових)

дій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6.
Особливості досудового розслідування.

Тема 6.1. Повідомлення про підозру.
1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру
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3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
4. Зміна повідомлення про підозру

Тема 6.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування.
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення

досудового розслідування.
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Тема 6.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування.

1.Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування.

2.Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності

прокурора.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7.
Підготовче провадження та судовий розгляд.

Тема 7.1. Підсудність та підготовче судове провадження.
1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
3. Порядок і строки підготовчого провадження.
4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Тема 7.2. Судовий розгляд.
1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному

провадженні.
3. Межі судового розгляду.
4. Процедура судового розгляду.
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Тема 7.3. Особливі порядки кримінального провадження.
1. Поняття кримінально-процесуальної форми.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
5. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
6. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів

медичного характеру.
7. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.
8. Кримінальне провадження на території дипломатичних

представництв консульських установ України, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під
прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно
приписано до порту, розташованого в Україні.

3. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.
Загальні положення кримінального процесу.

Лекція  1.
Вступ (0,5 год.)

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу (3,5
год.).

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
2. Завдання кримінального процесу.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та

гарантії.
5. Кримінально-процесуальні акти.

Рекомендована література: базова 1-5;8;9;14;45;
допоміжна 49;50;54;55;57-63;68;72.
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Лекція  2.
Вступ (0,5 год.)

Тема 1.2. Кримінальний процесуальний закон (1,5 год.).
1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального

права.
2. Джерела кримінального процесуального права.
3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі,

часі та щодо осіб.

Рекомендована література: базова 3-10;13;14;18-22;
допоміжна 52;54;57;59;60;63;68;74;93.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.
Засади та суб’єкти кримінального процесу.

Лекція  3.
Вступ (0,5 год.)

Тема 2.1. Засади кримінального процесу (1,5 год.).
1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального

провадження.
2. Конституційні засади кримінального провадження.
3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх

характеристика.

Рекомендована література: базова 1-5;8;14;17;
допоміжна 49;52;64;67;71.

Лекція  4.
Вступ (0,5 год.)

Тема 2.2. Суб’єкти кримінального процесу (1,5 год.).
1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності.
3. Сторона обвинувачення.
4. Сторона захисту.
5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх

процесуальний статус.
6. Інші учасники кримінального провадження.
7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.
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Рекомендована література: базова 5;8;11;15;16;18-20;24;27;
допоміжна 48;55;56;58;61;65;66;89.

Лекція  5.
Вступ (0,5 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.
Докази, доказування та відшкодування шкоди у кримінальному

процесі.

Тема 3.1. Докази і доказування у кримінальному процесі (1,5 год.).
1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального

доказування.
2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування.
3. Процес доказування у кримінальному судочинстві.
4. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація.
5. Процесуальні джерела доказів та їх види.

Рекомендована література: базова 5;8;29;41;45;
допоміжна 50;53;58;60;61;63;68;74;80;81.

Лекція  6.
Вступ (0,5 год.)

Тема 3.2. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі (1,5 год.).
1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у

кримінальному провадженні.
2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних
органів та суду.

Рекомендована література: базова 6;8;10;13;14;16;17;23;28;
допоміжна 57;59;73;91;93.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4.
Процесуальні строки і витрати та заходи забезпечення

кримінального провадження.

Лекція  7.
Вступ (0,5 год.)

Тема 4.1. Процесуальні строки і витрати (1,5 год.).
1. Поняття процесуальних строків та їх значення у

кримінальному процесі.
2. Класифікація строків у кримінальному процесі.
3. Порядок обчислення процесуальних строків.
4. Поняття і види процесуальних витрат.

Рекомендована література: базова 8;10;13;14;23;26;34;
допоміжна 57;59;61;62;68;73;91.

Лекція  8.
Вступ (0,5 год.)

Тема 4.2. Заходи забезпечення кримінального провадження (3,5
год.).

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального
провадження. Загальні правила їх застосування.

2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх
застосування.

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування
запобіжних заходів.

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.
5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

Рекомендована література: базова 8;10;22;32;34;35;37;38;
допоміжна 49;58;60;63;66;72;77;87.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5.
Загальні положення досудового розслідування. Провадження слідчих

(розшукових) дій.
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Лекція  9.
Вступ (0,5 год.)

Тема 5.1. Загальні положення досудового розслідування (3,5 год.).
1. Поняття стадії досудового розслідування.
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового

розслідування.
Рекомендована література: базова

5;6;8;9;14;18;19;21;28;29;31;41;43
допоміжна 47;53;57;58;61;68;72;83.

Лекція  10.
Вступ (0,5 год.)

Тема 5.2. Провадження слідчих (розшукових) дій (3,5 год.).
1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави

їх проведення.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.
3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових)

дій.

Рекомендована література: базова 8;10;26;28;30;33;42;
допоміжна 59;60-63;68;71;72;78;82;83;85.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6.
Особливості досудового розслідування.

Лекція  11.
Вступ (0,5 год.)

Тема 6.1. Повідомлення про підозру (1,5 год.).
1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру
3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
4. Зміна повідомлення про підозру

Рекомендована література: базова 4;5;8;10;14;22;30;
допоміжна 47;57;59;62;68;72.
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Лекція  12.
Вступ (0,5 год.)

Тема 6.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування (1,5
год.).

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення
досудового розслідування.

2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Рекомендована література: базова 6;8;10;13;17;24;30;41;
допоміжна 58;59;61;62;71;78;90.

Лекція  13.
Вступ (0,5 год.)

Тема 6.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування (1,5 год.).

1.Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування.

2.Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності

прокурора.

Рекомендована література: базова 5;8;10;14;17;23;24;26;40;
допоміжна 57;58;60;62;68;71;93.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7.
Підготовче провадження та судовий розгляд.

Лекція  14.
Вступ (0,5 год.)

Тема 7.1. Підсудність та підготовче судове провадження (1,5
год.).

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
3. Порядок і строки підготовчого провадження.
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4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Рекомендована література: базова 4;5;8;10;14;18-22;24-27;
допоміжна 56;58;59;61;62;68;71;78;88.

Лекція  15.
Вступ (0,5 год.)

Тема 7.2. Судовий розгляд (1,5 год.).
1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному

провадженні.
3. Межі судового розгляду.
4. Процедура судового розгляду.

Рекомендована література: базова 4-
6;8;10;12;14;15;27;37;38;39;

допоміжна 56;59;60;62;71;88;93.

Лекція  16.
Вступ (0,5 год.)

Тема 7.3. Особливі порядки кримінального провадження (1,5 год.).
1. Поняття кримінально-процесуальної форми.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
5. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
6. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів

медичного характеру.
7. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.
8. Кримінальне провадження на території дипломатичних

представництв консульських установ України, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під
прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно
приписано до порту, розташованого в Україні.

Рекомендована література: базова 4;5;8;11;15;27;36;42;
допоміжна 57;58;60;61;68;72;78;93.
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4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.

Загальні положення кримінального процесу.
Практичне заняття № 1

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу (1
год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття кримінального процесу, його предмет та
систему, а також систему стадій кримінального процесу.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
2. Завдання кримінального процесу.
3. Система стадій кримінального процесу.
4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та

гарантії.
5. Кримінально-процесуальні акти.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашнє завдання:
Розв’яжіть задачі:
1. Прокурор, ознайомившись з матеріалами кримінального

провадження, взявши до уваги очевидність вчиненого кримінального
провадження, дав вказівку слідчому закінчити досудове слідство
протягом 2 тижнів з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні
злочину. Слідчий оскаржив вказівку вищестоящому прокуророві,
зазначивши, що відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України він має право
провадити досудове слідство у продовж двох місяців.

Оцініть ситуацію з точки зору завдання забезпечення швидкого,
повного та неупередженого розслідування.

2. У залі судового засідання було розпочато розгляд кримінального
провадження по обвинуваченню Остапчука, Мітіна і Назарука за ч. 2 ст.
296 КК України (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке
тілесне ушкодження), так як вони грубо порушували громадський
порядок і завдали потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Захисник
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Остапчука (адвокат юридичної консультації), виходячи з того, що
тілесне ушкодження міг спричинити лише один з обвинувачених, усю
захисну промову присвятив обґрунтуванню вини Мітіна. За
результатами судового розгляду кримінального провадження Остапчук і
Мітін були визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення,
а Назарук – виправданий. Потерпілий звернувся в юридичну
консультацію, де адвокат за його дорученням склав апеляційну скаргу на
вирок суду, в якій обґрунтовував, що вина обвинуваченого Назарука
доказана наявними матеріалами кримінального провадження.

Оцініть дії адвокатів з точки зору сутності кримінально-
процесуальних функцій.

3. До чергової частини органу внутрішніх справ звернувся Сомов із
заявою про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення.
Прийнявши заяву, черговий ОВС пояснив Сомову, що дії по перевірці та
вирішенню його заяви будуть виконуватися лише після внесення
відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
оскільки саме тоді виникають кримінально-процесуальні
правовідносини, що надають співробітникам міліції відповідні
повноваження.

Чи є правильним пояснення чергового ОВС? Коли виникають та
припиняються кримінально-процесуальні правовідносини?

4. Під час досудового розслідування по підозрі Федоренка у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК
України (зґвалтування неповнолітньої), виникла необхідність провести
освідування підозрюваного відповідно до вимог ст. 241 КПК України.
Оскільки слідчий мав намір самостійно провести освідування
підозрюваного, він запросив понятого й оглянув підозрюваного
Федоренка. Про результати проведеного освідування слідчий склав акт,
який підписав підозрюваний Федоренко й сам слідчий.

Ознайомившись з положеннями ст. 241 КПК України, з’ясуйте, чи
не були допущені слідчим порушення кримінально-процесуальної форми.
Якщо так, то які саме?

1. Аудиторні завдання:
1. Складіть схему системи стадій кримінального процесу України

за такою формою: назва стадії, безпосередні завдання, суб‘єкти
провадження, які беруть участь в даній стадії, особливості провадження
в стадії, підсумкові рішення.
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2. Проаналізуйте та проілюструйте співвідношення кримінального
процесу із запропонованими галузями права та суміжними науками:
конституційне право, кримінальне право, законодавство про оперативно-
розшукову діяльність, криміналістика.

Розв’яжіть задачі:
1. Слідчий викликав як свідка Федорова і під час допиту поставив

йому ряд питань, що стосуються змісту листів, отриманих ним від
підозрюваного. Федоров на ці питання відповідати відмовився,
посилаючись на вимоги Конституції України щодо гарантій таємниці
спілкування.

Чи є правильними дії Федорова? Про які процесуальні гарантії
йдеться в цьому випадку та чи були вони порушені?

2. Комендант гуртожитку у зв‘язку з чисельними порушеннями
порядку у вечірні години провів з участю прибиральниці та технічного
працівника огляд приміщень гуртожитку. За відсутності мешканців
гуртожитку вони оглянули їхні кімнати та склали відповідний акт, в
якому вказали, що під час перевірки у тумбі Зотова було знайдено 7
пляшок горілки та газовий пістолет, а у шафі Власова – близько 2
кілограм головок маку. Акт підписали прибиральниця, технічний
працівник і комендант гуртожитку.

Чи законні дії коменданта гуртожитку? Назвіть гарантії
недоторканності житла особи.

3. Під час судового розгляду кримінального провадження щодо
обвинувачення Франсуа Грюффон (француз) у вчиненні шахрайства
суддя з‘ясував, що обвинуваченому, котрий не володіє мовою
судочинства, всупереч вимогам ст. 29 КПК України, на досудовому
слідстві не було надано можливість скористатися послугами
перекладача.

Про які процесуальні гарантії йдеться в цьому випадку та чи були
вони порушені?

Рекомендована література: базова 1-5;8;9;14;45;
допоміжна 49;50;54;55;57-63;68;72.
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Практичне заняття № 2
Тема 1.2. Кримінальний процесуальний закон (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття кримінального процесуального закону; джерела
кримінального процесуального закону України; кримінально-
процесуальна норма; гіпотеза, диспозиція і санкція кримінально-
процесуальної норми; тлумачення кримінального процесуального
закону, дія кримінального процесуального закону у просторі, часі та за
колом осіб.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального

права.
2. Джерела кримінального процесуального права.
3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі,
часі та щодо осіб.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:
Підготуйте доповідь по одній із тем:
1. Тлумачення кримінального процесуального закону.
2. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального

права в окремих державах (на прикладі Англії, Австралії, США, Канади).

Розв’яжіть задачі:
1. Під час кримінального провадження слідчий при складанні

постанови зробив посилання на норму Конституції України, положення
постанови Пленуму Верхового Суду України та пункт наказу
Генерального прокурора України. Прокурор вказав слідчому на
недопустимість посилань у кримінально-процесуальних документах на
будь-які інші, окрім Кримінального процесуального кодексу України,
закони та підзаконні нормативні акти, а також рішення вищих судових
органів, оскільки вони не є джерелами кримінально-процесуального
права.

Оцініть дії слідчого та роз’яснення прокурора.

2. Казаков і Савченко вчинили вбивство з метою пограбування в
Києві. Заволодівши грошима та особистими речами, труп закопали в лісі.
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Під час проведення оперативно-розшукових заходів Казаков і Савченко
були затримані в Москві. Слідчий з Києва прибув до Москви для
провадження невідкладних слідчих дій.

Яким кримінальним процесуальним законом повинен керуватися
слідчий при провадженні слідчих дій у Москві?

1. Аудиторні завдання:
Вирішіть задачі:
1. Перебуваючи на курорті в Болгарії, Сазонов на ґрунті ревнощів

посварився з дружиною. Після посадки на літак в аеропорту Софії
Сазонов почав вимагати від дружини пояснень з приводу її відсутності в
готелі в день від‘їзду. Під час польоту, після того як дружина
відмовилася відповідати, Сазонов вдарив її ножем в обличчя. Літак
здійснив посадку в Києві. Родина Сазонових проживає в Москві.

За правилами кримінального процесуального закону якої держави
необхідно розслідувати це кримінальне правопорушення?

2. Громадянин Казахстану Логвиненко, котрий тимчасово
проживає в Україні, знаходячись у службовому відрядженні в Латвії,
став свідком вчинення тяжкого злочину. Через деякий час з
правоохоронної установи Латвії надійшло доручення правоохоронним
органам України з проханням допитати Логвиненка як свідка.

Правилами кримінального процесуального закону якої держави
необхідно керуватися при виконанні цього доручення? Яким
кримінальним процесуальним законом мав би керуватися слідчий з
Латвії, котрий прибув би до України для допиту Логвиненка як свідка?

3. Під час досудового розслідування в Україні кримінальне
провадження щодо вчинення підозрюваними Левчуком і Олійником
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України
(шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної
шкоди), виникла необхідність у проведенні деяких процесуальних дій в
Російській Федерації та Німеччині.

У відповідності з яким кримінальним процесуальним законом
будуть проведені необхідні процесуальні дії в зазначених державах?

4. Стефанов і Мосейчук, знаходячись в кафе, вжили велику
кількість спиртних напоїв та почали чіплятися до жінок, ламати меблі.
Відвідувачі кафе викликали міліцію, і в той же день за заявою власника
та відвідувачів кафе було розпочато досудове розслідування, під час
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якого були допитані свідки, проведений огляд місця події. Наступного
дня, коли Стефанов і Мосейчук протверезіли, слідчий повідомив їм, що
вони обидва затримані за підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення і відносно них розпочато досудове розслідування.
Стефанов, дізнавшись про це, заявив, що два дні тому він був обраний
суддею районного суду, і почав вимагати, щоб кримінальне провадження
було закрито, а його звільнили.

Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального
процесуального закону.

Рекомендована література: базова 3-10;13;14;18-22;
допоміжна 52;54;57;59;60;63;68;74;93.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.
Засади та суб’єкти кримінального процесу.

Практичне заняття № 3
Тема 2.1. Засади кримінального процесу (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття засад кримінального провадження;
класифікацію засад кримінального провадження; конституційних засад
кримінального провадження; спеціальних (галузеві) засад кримінального
провадження.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття та значення засад кримінального провадження.
2. Система засад кримінального провадження та їх класифікація.

Правові гарантії реалізації засад під час кримінального провадження.
3. Зміст і значення засад кримінального провадження:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
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9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких

родичів та членів сім'ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за

одне і те саме правопорушення;
13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень;
15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
16) публічність.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:

Підготуйте доповідь по одній із запропонованих тем:
1 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як

засада кримінального провадження.
2. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада
кримінального судочинства.

3. Розумність строків як засада кримінального провадження.

1. Аудиторні завдання:
Розв’яжіть задачі:

1. Хвостова звернулася із заявою до слідчого, в якій вказала, що з
її сараю

було викрадено майно на суму 750 грн. Вона висловила
припущення, що крадіжку міг вчинити її сусід Саков, з яким у неї
неприязні стосунки й який не працює та зловживає спиртними напоями.
Слідчий запропонував Хвостовій особисто переговорити з Саковим і
з‘ясувати його причетність до цієї крадіжки, і тільки потім звернутись до
нього з тим, щоб він почав досудове розслідування за цим фактом.

Чи були порушені слідчим засади кримінального провадження?

2. Лапшину було повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України
(розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Слідчий з
метою встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення
направив начальнику поштової установи постанову, в якій вимагав усі
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листи, що надходитимуть на адресу Лапшина, спочатку передавати йому,
а потім направляти Лапшину.

Оцініть законність дій слідчого.

3. У районному суді м. Києва розглядалися матеріали
кримінального провадження щодо обвинувачення неповнолітнього
Бабанова (учня 10 класу) у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень учневі
паралельного класу під час бійки в школі. У судове засідання з‘явилися
однокласники обвинуваченого та потерпілого. Батьки обвинуваченого
наполягали на тому, аби однокласники були виділені з залу судового
засідання, оскільки вони не хочуть зайвого розголосу цієї події. Батьки
потерпілого, зі свого боку, заперечували проти цього, зазначаючи, що
судовий розгляд кримінального провадження є відкритим, і хай
однокласники Бабанова дізнаються з ким вони навчаються.

Яке рішення і на підставі якої засади кримінального процесу має
прийняти суддя в цій ситуації?

4. Тихончук обвинувачувався у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Винним він
себе не визнав і заявив клопотання про виклик та допит як свідків Сизова
і Сотникова, які можуть підтвердити його алібі. Обвинувачений пояснив,
що таке ж клопотання він заявляв і слідчому, але той його не
задовольнив. Суд відхилив клопотання обвинуваченого, вказавши в
ухвалі, що в кримінальному провадженні досліджено достатню кількість
доказів, що підтверджують його вину. Суд допитав свідків Бондарева,
Філіпова, Кузнєцову, а також оголосив показання, що були дослідженні
під час досудового розслідування Михайловим і Степанчуком, котрі не
з‘явилися в суд з поважних причин. Усі вони викривали Тихончука у
вчиненні кримінального провадження. Посилаючись у вироку на
показання цих свідків, суд визнав Тихончука винним.

Оцініть дії суду. Чи були порушені засади кримінального
провадження?

Рекомендована література: базова 1-5;8;14;17;
допоміжна 49;52;64;67;71.
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Практичне заняття № 4
Тема 2.1. Суб’єкти кримінального процесу (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття суб‘єктів кримінального провадження;
учасників кримінального провадження; учасників судового
провадження; сторони кримінального провадження; правового статусу
суб‘єктів.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
2. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності.
3. Сторона обвинувачення.
4. Сторона захисту.
5. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх

процесуальний статус.
6. Інші учасники кримінального провадження.
7. Відводи суб’єктів кримінального провадження.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:
Заповніть запропоновану схему:

Визначте відмінності процесуального статусу експерта та спеціаліста у
кримінальній провадженні, за запропонованими в таблиці пунктами:

Експерт Спеціаліст
Мета залучення до
участі в кримінальному
провадженні
Правова підстава участі
в кримінальному
провадженні
Наслідки невиконання
процесуальних
обов‘язків
Оформлення результатів
діяльності
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Вирішіть задачі:
1. Під час судового розгляду у кримінальному провадженні

обвинувачений Вялов заявив відвід прокурору, котрий брав участь у
досудовому розслідуванні як державний обвинувач на тій підставі, що
він сам проводив досудове слідство у кримінальному провадженні, а
тому він не може бути об‘єктивним обвинувачем. Суд відхилив
заявлений обвинуваченим відвід, мотивуючи це тим, що прокурор і під
час досудового слідства, і в судовому засіданні здійснює одну функцію –
обвинувачення.

Оцініть рішення суду. Чи підлягає відводу прокурор в описаній
ситуації? Чи змінилася б відповідь, якби відвід був заявлений
прокуророві, що затверджував обвинувальний акт у кримінальному
провадженні?

2. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження,
прокурор дійшов висновку, що підозрюваний Шкурко, котрий свою вину
у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, не
визнає, дає неправдиві показання. З метою отримання від підозрюваного
необхідних показань, прокурор дав вказівку слідчому, що здійснював це
кримінальне провадження, вирішити питання про зміну запобіжного
заходу відносно Шкурка на більш суворий.

Як повинен діяти слідчий? Що означає обов’язковість вказівок
прокурора у кримінальному провадженні?

3. У кримінальному провадженні по підозрі Соколова у вчиненні
умисного вбивства Озерова до слідчого звернулися з заявою про
залучення їх до провадження як потерпілими батько, матір, рідний брат і
дружина Озерова.

Як повинен діяти слідчий?

4. З квартири потерпілого Зайцева були викрадені його речі на
суму 3870 гривень, а також речі, що належать його товаришу Марченку,
на суму 1100 гривень. Потерпілий Зайцев надав слідчому позовну заяву
про визнання його цивільним позивачем на суму 4970 гривень. Від
Марченка також надійшла заява про визнання його цивільним позивачем
у цьому кримінальному провадженні на суму 1100 гривень.

Як слід вирішити заявлені клопотання?
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1. Аудиторні завдання:
Вирішіть задачі:

1. Підозрюваний Барабанов під час допиту заявив, що свою вину у
вчиненні вимагання не визнає та кримінальне правопорушення не
вчиняв, оскільки з потерпілим не знайомий, ніколи його не бачив, в
момент діяння перебував з друзями на риболовлі. Перевіркою заявленого
підозрюваним Барабановим алібі, було встановлено неправдивість
повідомлених ним фактів.

Чи можна притягнути Барабанова до відповідальності за
повідомлення завідомо неправдивої інформації? Якщо так, то до якого її
виду?

2. Волощук був затриманий в момент продажу наркотичних
засобів. Відносно нього було розпочато досудове розслідування за ч. 1
ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). Волощук
звернувся до слідчого з клопотанням про допуск до участі у
кримінальному провадженні як захисника батька його дружини
Григорчука, котрий не має юридичної освіти, проте зможе виконати
функцію захисника краще будь-якого адвоката.

Як вирішити заявлене клопотання? Чи може Григорчук бути
захисником у даному кримінальному провадженні?

3. На подвір‘ї багатоквартирного будинку відбулася бійка,
внаслідок якої неповнолітньому Бережному були завдані тяжкі тілесні
ушкодження. Під час досудового розслідування було встановлено, що
очевидцем цієї події міг бути 9-річний Солодко Олег.

Чи може Солодко бути допитаним як свідок у кримінальному
провадженні?

Рекомендована література: базова 5;8;11;15;16;18-20;24;27;
допоміжна 48;55;56;58;61;65;66;68;89.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.
Докази, доказування та відшкодування шкоди у

кримінальному процесі.

Практичне заняття № 5
Тема 3.1. Докази і доказування у кримінальному процесі (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття кримінально-процесуального доказування;
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процес доказування; суб’єкти кримінально-процесуального доказування;
предмет доказування; межі доказування; докази; класифікація доказів;
процесуальні джерела доказів; показання; висновок експерта; речові
докази; документи; належність; допустимість; достатність; достовірність.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального

доказування.
2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування.
3. Процес доказування у кримінальному судочинстві.
4. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація.
5. Процесуальні джерела доказів та їх види.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:

Підготуйте доповіді:
1. Непрямі докази в кримінальному процесі.
2. Висновок експерта як джерело доказів.
3. Речові докази у кримінальному процесі.

1. Аудиторні завдання:
Вирішіть задачі:
1. Слідчий викликав як свідка приватного нотаріуса Шмельову і

запропонував їй дати відповіді на питання про дату, час та інші
обставини відвідування нотаріуса підозрюваним Головачем, а також про
зміст вчинених нею нотаріальних дій. Шмельова відповідати на будь-які
питання слідчого відмовилася, вказавши на неможливість розкриття
професійної таємниці нотаріуса.

Чи є законною відмова нотаріуса Шмельової від давання показань?
Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?

2. У кримінальному провадженні по факту вбивства, слідчий
допитав як свідків таких осіб: а) Баранова, учня 5-го класу
загальноосвітньої школи; б) Ковальову, пенсіонерку, яка не вміє писати
та читати; в) Шмарова, працівника карного розшуку РУВС; г) Платова,
працівника дипломатичної установи в Україні.

Чи можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у
кримінальному  провадженні?
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3. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов
винним себе не визнав і повідомив, що на момент вчинення
кримінального правопорушення він був у кіно зі своєю знайомою
Шаповаловою. Шаповалова на допиті цей факт підтвердила. Потерпіла
Голубова при проведенні пред‘явлення для впізнання вказала на Дубова
як на того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Щукін на допиті
повідомив, що Шаповалова розповідала йому про пограбування
Голубової й про те, що вона дала слідчому неправдиві показання.

Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела,
здійсніть їх класифікацію.

4. Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він
заявив, що кримінальне правопорушення вчинити не міг, тому що в цей
день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього
факту він пред‘явив залізничні квитки в обидва напрями.

Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації,
класифікуйте їх.

5. Сомов був затриманий за вчинення хуліганських дій в автобусі, в
якому знаходилися 22 пасажири.

Чи слід допитувати усіх пасажирів автобусу як свідків? Що
представляють собою межі доказування та як вони співвідносяться з
предметом доказування?

6. Під час допиту як свідка у кримінальному провадженні про
хуліганство Сєрова повідомила, що безпосередньо вона хуліганських дій
не бачила, проте чула в дворі розмови про обставини цього
кримінального правопорушення.

Чи має доказове значення інформація, повідомлена Сєровою?

7. Гусєву затримано за підозрою привласнення 18000 грн. Під час
допиту як підозрюваної вона заявила, що гроші в неї були викрадені в
автобусі, коли вона везла їх у банк. Слідчий запропонував Гусєвій
довести цю обставину.

Оцініть дії слідчого

Рекомендована література: базова 5;8;29;41;45;
допоміжна 50;53;58;60;61;63;68;74;80;81.
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Практичне заняття № 6
Тема 4.2. Заходи забезпечення кримінального провадження (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття заходів забезпечення кримінального
провадження та їх види; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик;
привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у
користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади;
тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна;
арешт майна; запобіжні заходи та їх види; порядок, підстави та мета
застосування запобіжних заходів; особисте зобов‘язання; особиста
порука; застава; домашній арешт; застосування електронних засобів
контролю; тримання під вартою; затримання та його види; застосування
запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття, види та класифікація заходів забезпечення

кримінального провадження.
2 Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави застосування.
3 Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних

заходів.
4. Особисте зобов'язання та особиста порука.
5. Застава та домашній арешт як запобіжні заходи.
6. Тримання під вартою: підстави та процесуальний порядок

застосування, строки тримання особи під вартою.
7. Затримання, його види та процесуальний порядок застосування.
8. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик та привід;

накладення грошового стягнення.
9. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом,

відсторонення від посади: процесуальний порядок їх застосування.
10. Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове

вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального
провадження.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:
Підготуйте теми доповідей:
1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія

розвитку та проблеми застосування.
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2. Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо
дотримання положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.

3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під
варту.

Законспектуйте основні положення:
– Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 15 –

Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у
разі застосування застави як запобіжного заходу;

– Положення про порядок застосування електронних засобів
контролю, затверджене Наказом МВС України від 09 серпня 2012 р. №
696;

– Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-
558/0/4-13 – Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої
інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів
осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального
провадження;

– Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-
550/0/4-13 – Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів
під час досудового розслідування та судового провадження відповідно
до КПК України.

1. Аудиторні завдання:
Розв’яжіть задачі:
1. Павлюку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка за
попередньою змовою групою осіб). Слідчий звернувся до слідчого судді
з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування щодо
Павлюка запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту мотивуючи
це тим, що за вказане кримінальне правопорушення передбачено
покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або
позбавленням волі на той самий строк.

Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у
вказаній ситуації? Яке рішення має прийняти слідчий суддя за розглядом
цього клопотання?

2. У кримінальному провадженні щодо розслідування
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,
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слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з
прокурором, про застосування підозрюваному Антонову запобіжного
заходу у вигляді особистого зобов‘язання мотивуючи це рішення
наявністю фактичних даних, які дають підстави вважати, що Антонов
може перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після
одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., призначив дату
судового слухання на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий
виклик Антонова на цей же час.

Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації. Чи
допустили вони порушення вимог процесуального законодавства? Якщо
так, то які саме?

3. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому
Саприкіну було оголошено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство,
вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько,
18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм
Саприкіна на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання
підозрюваним покладених на нього обов‘язків та, за необхідності,
доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про
те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором,
до слідчого судді про застосування Саприкіну запобіжного заходу у
вигляді особистої поруки.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які є
процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному
провадженні?

4. Лозицькому було оголошено про підозру у вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України
(зайняття гральним бізнесом). Слідчий звернувся з клопотанням,
погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування
Лозицькому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
мотивуючи його тим, що під час досудового розслідування було
встановлено, що підозрюваний намагається впливати на потерпілого та
свідків з метою схилити їх до давання неправдивих показань.

Чи дотримані вимоги кримінального процесуального
законодавства щодо підстав застосування домашнього арешту
Лозицькому?

5. Самсонову було оголошено про підозру у вчиненні
кримінального проступку. Слідчий звернувся до слідчого судді з
клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Самсонову
запобіжного заходу у вигляді застави та навів достатньо даних, які дають



212

підстави вважати, що Самсонов буде переховуватися від органів
досудового розслідування.

Яке рішення має прийняти слідчий суддя за розглядом цього
клопотання?

6. 12 листопада о 16 год. 30 хв. Машков був затриманий
уповноваженою службовою особою на підставі п.2 ч.1 ст.208 КПК
України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з
проникненням у житло). 14 листопада о 17 год. 00 хв. слідчий суддя
задовольнив клопотання слідчого та постановив ухвалу про застосування
щодо підозрюваного Машкова запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою строком на 60 днів. 25 листопада Машков був звільнений з
під варти, так як була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді
про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У
зв‘язку з тим, що Машков, будучи належним чином повідомлений, не
з‘являвся за викликом до слідчого без поважних причин та не
повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням слідчого судді 15
грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно Машкова було
прийнято рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на
тримання під вартою.

З якого моменту слід обчислювати строк тримання під вартою
підозрюваного Машкова? Який максимальний строк тримання під
вартою може бути вказаний в ухвалі слідчого судді про зміну Машкову
запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою? Назвіть
максимальний строк тримання під вартою під час досудового
розслідування.

7. У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими
пораненнями. Дані, що були отримані під час огляду місця події, давали
підстави вважати, що жінка була вбита білявим чоловіком високого
зросту, який був одягнутий у світлу шкіряну куртку. Через 30 хвилин
працівники міліції в кафе, що розташоване неподалік від місця події,
виявили білявого чоловіка високого зросту, що був одягнутий у світлу
шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на руках мали
місце подряпини. Цей чоловік при появі міліціонерів почав нервувати й
намагався вийти з приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік
пред‘явив документи на ім‘я Рубана та повідомив, що він уже близько
двох годин знаходиться в цьому кафе, а свою спробу вийти пояснив тим,
що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз спілкуватися з
працівниками міліції. Рубан був доставлений до органу внутрішніх
справ.
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Чи є підстави для затримання Рубана? Які вимоги процесуального
законодавства має виконати уповноважена службова особа, що
здійснила затримання особи, негайно після затримання?

8. Прохоров був затриманий працівниками міліції о 10 год. 10 хв.
на місці вчинення квартирної крадіжки та доставлений до органу
внутрішніх справ о 11 год. 20 хв. Через зайнятість іншими справами
протокол затримання було складено о 14 год. 00 хв., де вказали, що
підставою затримання є ― Підозра у вчиненні квартирної крадіжки, а
час затримання − ― 14 год. 00 хв.

Оцініть дотримання вимог процесуального законодавства при
складанні протоколу про затримання? З якого моменту особа
вважається затриманою?

9. 7 січня о 10 год. 00 хв. Петров був затриманий уповноваженою
службовою особою на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України. 10 січня о 9
год. 00 хв. Петров був доставлений до суду для розгляду клопотання про
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За
результатами розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу про
застосування щодо Петрова запобіжного заходу у вигляді застави, і тому
він був звільнений з-під варти 10 січня о 11 год. 30 хв.

Чи відбулося в описаній ситуації порушення норм кримінального
процесуального законодавства? Якщо так, то яких саме?

10. Лаврук, який працює водієм таксі, керуючи власним
автомобілем, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого
здійснив наїзд на пішохода та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження.
Лавруку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий,
враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за
погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про
відсторонення Лаврука від посади.

Оцініть ситуацію. Який захід забезпечення кримінального
провадження варто застосувати в описаній ситуації?

11. Свідок Іванова була викликана для проведення одночасного
допиту зі свідком Потапенком. Вказані особи були завчасно повідомлені
про виклик (було підтвердження отримання ними повістки про виклик).
Проте ні Іванова, яка самостійно виховувала п‘ятирічного сина, ні
Потапенко на допит не з‘явилися. При цьому Іванова не повідомила
слідчого про причини свого неприбуття, а Потапенко зателефонував та
сказав, що не прибуде у вказаний час, так як в цей день він має бути на
іспиті в інституті.
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Оцініть ситуацію. Які заходи забезпечення кримінального
провадження можуть бути застосовувані до Іванової та Потапенка
через неприбуття їх на виклик?

12. Щур разом з Присяжнюком здійснили напад на Хохлова, чим
вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК
України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Щур
був затриманий уповноваженою службовою особою, а місцезнаходження
Присяжнюка під час досудового розслідування встановити не вдалося.
Під час особистого обшуку затриманого Щура, при ньому було виявлено
та вилучено мобільний телефон Присяжнюка.

Який захід забезпечення кримінального провадження доцільно
здійснити з метою встановлення місцезнаходження Присяжнюка? Який
процесуальний порядок здійснення цього заходу забезпечення
кримінального провадження

Рекомендована література: базова 8;10;22;32;34;35;37;38;
допоміжна 49;58;60;63;66;72;77;87.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5.
Загальні положення досудового розслідування. Провадження слідчих

(розшукових) дій.

Практичне заняття № 7
Тема 5.1. Загальні положення досудового розслідування (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття досудового розслідування; дізнання;
досудового слідства; Єдиного реєстру досудових розслідувань;
підслідність; об’єднання і виділення матеріалів досудового
розслідування; строки дізнання і досудового слідства; розгляд клопотань
під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей
досудового розслідування; взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
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Зміст практичного заняття:
1. Поняття, значення, завдання та форми досудового

розслідування.
2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового

слідства.
3. Поняття та характеристика окремих загальних положень

досудового розслідування: підслідність, об’єднання і виділення
матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань,
недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

4. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашнє завдання:
Підготуйте теми доповідей:
1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних

підрозділів.
2. Об`єднання і виділення матеріалів досудового розслідування під

час досудового провадження.
3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового

розслідування.

Законспектуйте основні положення:
− Закону України “Про прокуратуру“ від України від 14 жовтня

2014 р. № 1697-VII (зі змінами та доповненнями);
− Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань,

затверджений Генеральною прокуратурою України за погодженням з
Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України,
органом, що здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства.

2. Аудиторні завдання:
Розв’яжіть задачі:
1. 7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня
він передав наявні в нього матеріали до органу досудового
розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування
був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня
слідчий у письмовий формі повідомив прокурора про початок
досудового розслідування.

Оцініть дії сторони обвинувачення.
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2. Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України
здійснюється кримінальне провадження щодо Пашути за підозрою у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК
України (крадіжка). Під час розслідування встановлено, що Пашутою
також вчинені інші кримінальні правопорушення на території
Миколаївської та Одеської областей, передбачені ч.2 ст. 201 КК України
(контрабанда) та ч.2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)).

Як визначити підслідність цих кримінальних правопорушень?
3. 25-річний Остапчук (співробітник ОВС) і 16-річний Олійник

протягом трьох місяців спільно вчинили ряд крадіжок майна громадян з
проникненням у житло в Києві, Хмельницькому та Вінниці. Під час
чергової крадіжки у Вінниці вони вбили господаря квартири, який
раптово повернувся додому. У Києві, при спробі винести викрадене з
квартири, їх було затримано.

Де слід зосередити досудове розслідування? Визначте підслідність
цих кримінальних правопорушень.

4. Мірончук і Каранфілов підозрюються у вчиненні в ніч з 10 на 11
вересня зґвалтування Зарічної. Тієї ж ночі пізніше Зарічна була
зґвалтована також Будовим. Посилаючись на те, що в обох випадках
потерпіла і свідки одні й ті ж, а події пов’язані між собою, слідчий виніс
постанову про об’єднання в одне провадження матеріалів досудового
розслідування.

Оцініть законність рішення слідчого.

5. 12 грудня 2012 року прокурор об’єднав в одне провадження
матеріали кримінального провадження №102012951 та №102012952 за
підозрою у вчинені Плохотнюком кримінальних правопорушень,
передбачених ч.2 ст. 186 та ч.3 ст. 187 КК України. Слідчий, який
здійснював розслідування, звернувся до прокурора вищого рівня,
оскарживши рішення прокурора про об’єднання матеріалів досудового
розслідування, обґрунтовуючи це тим, що таке рішення може негативно
вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Яке рішення повинен прийняти прокурор вищого рівня?

6. 29 листопада 2012 року прокурором були внесені відомості про
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК
України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 30 листопада він
передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. В
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ході досудового розслідування було встановлено, що кримінальне
правопорушення вчинено Трохименком, якому 31 грудня було
оголошено про підозру

Коли закінчується встановлений законом строк досудового
розслідування у даному провадженні?

7. Під час кримінального провадження, розпочатого 2 листопада
2012 року у м. Києві щодо вчинення розбійного нападу, 20 листопада
2012 року Миронюку було оголошено про підозру. Під час досудового
розслідування було з’ясовано, що Миронюк вчинив ще один розбійний
напад 20 липня цього ж року у м. Вінниця, досудове розслідування щодо
якого було зупинено 20 серпня на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України
(підозрюваний переховується від слідства з метою ухилення від
кримінальної відповідальності). 30 листопада прокурор об’єднав
матеріали досудового розслідування в одне провадження.

Як треба обчислювати строки досудового слідства при об’єднанні
матеріалів досудового розслідування?

8. В ніч з 13 на 14 листопада у потязі Львів-Київ невстановленою
особою вчинено вбивство Федотова.

Хто і як визначатиме місце провадження досудового
розслідування у даному випадку?

9.До слідчого звернувся журналіст з проханням надати йому
можливість бути присутнім під час провадження ряду слідчих дій у
кримінальному провадженні про вбивство. Своє прохання він мотивував
тим, що хоче докладно описати перебіг розслідування резонансного
злочину у газетній публікації. Слідчий відмовив журналісту в проханні і
роз’яснив, що публікація можлива лише після набрання вироком
законної сили.

Чи правильна позиція слідчого?

10. У кримінальному провадженні щодо підозри Замковенка у
вчиненні розбійних нападів встановлено, що він діяв не сам, а входив до
складу злочинної групи з шести чоловік, яка вчинила десятки подібних
та інших кримінальних правопорушень на території різних областей
України. Слідчий звернувся до керівника органу досудового
розслідування з проханням вирішити питання про створення слідчої
групи.

Хто і як це має зробити?
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Рекомендована література: базова
5;6;8;9;14;18;19;21;28;29;31;41;43

допоміжна 47;53;57;58;61;68;72;83.

Практичне заняття № 8
Тема 1.2. Провадження слідчих (розшукових) дій (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття слідчих (розшукові) дій; класифікацію слідчих
(розшукових) дій; вимоги до проведення та оформлення слідчих
(розшукових) дій; допит; пред’явлення для впізнання; обшук та його
види; огляд і його види; слідчий експеримент; освідування; експертиза;
негласні слідчі (розшукові) дії та їх види; втручання у приватне
спілкування.

Зміст практичного заняття:
1. Поняття, суть, значення слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та

процесуальний порядок їх оформлення.
3. Види слідчих (розшукових) дій.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне

оформлення допиту.
5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне

оформлення пред’явлення для впізнання.

Завдання для обов’язкового виконання:
1. Домашні завдання:
Підготуйте доповідь по одній із тем:
1. Процесуальні особливості виклику та допиту малолітньої та

особи у кримінальному провадженні.
2. Проблема застосування примусу під час проведення слідчих

(розшукових) дій і права людини.
3. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх види у кримінальному

процесі.

Законспектуйте основні положення:
− Закону України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р.;
− Про деякі питання застосування судами України законодавства

при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав
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і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: постанова
Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. №2;

− Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та
Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства
юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р.( зі змінами та
доповненнями);

− Інструкції про особливості здійснення судово-експертної
діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у
державних спеціалізованих експертних установах: затв. наказом
Міністерства юстиції України № 170/5 від 24 грудня 2003 р.

2. Аудиторні завдання:
Вирішіть задачі:
1. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю

судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко
знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого.

Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у
безлюдному місці, де були, крім самого слідчого, привезених понятих та
експерта, ще два працівники міліції? Чи може він продовжити огляд з
одним понятим?

2. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості
понятих помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник
Дарницького районного управління ГУМВС України в м. Києві.

Оцініть дії слідчого.

3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування,
свідок Федоренко запитав слідчого, чому він не вносить його показання
в протокол допиту, а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що
застосовуються технічні засоби. Федоренко наполягав на тому, щоб його
показання були внесені до протоколу. Втім, слідчий пояснив, що
оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами та будуть
зберігатися на диску, який приєднають до протоколу допиту, вони
обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.

Оцініть дії слідчого. Які є форми фіксування кримінального
провадження?
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4. Під час кримінального провадження щодо розслідування
зґвалтування неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях
потерпілої та свідків Іванюка та Денисюка. Слідчий викликав усіх трьох
на одночасний допит. Під час допиту слідчий зачитав показання Бузько,
які вона давала на попередньому допиті, та які на його думку були
правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання
учасникам цієї слідчої дії.

Оцініть дії слідчого. Чи дозволяється оголошення показань,
наданих учасниками цієї слідчої дії на попередніх допитах? Якщо так,
то за яких умов? Чи має якесь значення для проведення цього допиту те,
що Бузько є неповнолітньою?

5. У кримінальному провадженні, яке здійснювалося у м. Києві,
про завдання тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла
необхідність одночасно допитати свідка Панова та підозрюваного
Іванова, так як в їхніх показання, які були дані раніше, існували суттєві
суперечності. При цьому свідок Панов на даний момент відбував
покарання у виправно-трудовій установі м. Луганська за вчинення
вбивства.

Яким чином можна провести одночасний допит Панова та
Іванова?

6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий
запросив для участі його батька та вчителя (класного керівника Паніна).
До початку допиту неповнолітній заявив клопотання по те, що не бажає
давати показання в присутності свого класного керівника, так як це може
відобразитися на його стосунках в школі з учителями та друзями.

Як вирішити заявлене клопотання?

7. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного
Торопова в присутності його батька – вчителя біології середньої школи,
де він навчається.

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту
малолітнього свідка? Якщо так, то які саме?

8. Погорілого об 22 годині вечора на вулиці пограбував невідомий
чоловік, який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон.
Потерпілий заявив слідчому, що він не може назвати точних прикмет
грабіжника, так як на вулиці було темно. Проте, якби злочинця показали,
то він би неодмінно впізнав його за сукупністю ознак, про що був
складений відповідний протокол. Слідчий пред’явив Погорілому
підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали
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різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на
підозрюваного Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши
при цьому деякі додаткові прикмети, про які він забув повідомити під
час допиту.

Оцініть дії слідчого. Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо
пред’явлення особи для впізнання?

9. Прокурор, з додержанням вимог кримінального процесуального
законодавства, пред’явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного
Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий
Паюл заявив, що він не може впізнати особу, яка вчинила проти нього
кримінальне правопорушення, по фотознімках, але зможе впізнати її
коли побачить. У зв`язку з цим прокурор пред’явив потерпілому Паюлу
підозрюваного Таварткіладзе разом з іншими особами, які не мали різких
відмінностей в зовнішності, віці та одязі. У результаті проведеного
впізнання Паюл вказав на Таварткіладзе, як особу, що вчинила
кримінальне правопорушення, та пояснив за якими ознаками він його
впізнав та при яких обставинах бачив.

Оцініть дії прокурора і доказове значення пред`явлення для
впізнання. Які існують види пред`явлення для впізнання?

10. З Одеського музею західного і східного мистецтва було
викрадено картину Караваджо “Взяття Христа під варту”. Через деякий
час у результаті співпраці МВС України з німецькими колегами були
затримані члени транснаціонального організованого злочинного
угрупування, у яких вказана картина була вилучена і повернута на
Україну. Директор музею Островський заявив, що він зможе впізнати
викрадену картину.

Які слідчі дії повинен провести слідчий, аби встановити, що
викрадена і повернена до музею картина – одна й та ж сама?

11. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо
викрадення майна з квартири Никодименко, маючи достатні дані про те,
що викрадені речі можуть знаходитись на квартирі у батька
підозрюваного, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого
судді з клопотанням про проведення там обшуку. Під час обшуку, що
проводився на підставі ухвали слідчого судді, була присутня запрошена
слідчим потерпіла Никодименко. Серед інших речей, про які було
вказано в ухвалі слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче
пальто Никодименко, зникнення якого вона і не помітила, але запевняла,
що воно належить саме їй. За результатами проведення слідчої дії
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слідчий склав два протоколи − обшуку та пред’явлення речей для
впізнання.

Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів. Чи можна
проводити обшук у осіб, які не є підозрюваними у кримінальному
провадженні? Чи можна вилучати під час обшуку речі, про які прямо не
вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук? Якщо так, то які
процесуальні дії з цими речами необхідно здійснити далі?

12. У квартирі Панасенка, який підозрювався в отруєнні громадян
талієм, слідчий проводив обшук застосовуючи при цьому безперервний
відеозапис ходу проведення обшуку, у зв’язку з чим поняті не були
запрошені для участі в цій слідчій дії. Під час проведення обшуку
слідчий помітив, що Панасенко кинув у кишеню своєї бабусі невеликий
пакунок.

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? Чи дозволяє закон
проводити обшук без участі понятих? Якщо так, то в яких випадках?

13. Огляд місця події за заявою про крадіжку з магазину слідчий
провів з участю директора цього ж магазину. У протоколі огляду він
вказав, що невідомий злочинець проник до магазину, розбивши віконне
скло. Частки розбитого скла він зібрав у пакет для подальшого
дослідження. Крім того, слідчий записав до протоколу, що згідно із
заявою директора з каси магазину викрадено гроші, а саме 5 тисяч
гривень. Біля магазину були виявлені сліди взуття. Слідчий не
зафіксував їх, а лише вказав у протоколі, що, за словами директора
магазину, ці сліди залишені ним самим.

Дайте оцінку діям слідчого.

14. Допитана у кримінальному провадженні про грабіж потерпіла
Бузина повідомила, що одного із злочинців можна легко впізнати по
численних татуюваннях на руках та шиї. Вона добре запам’ятала, що у
нього на середньому пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста.

Як перевірити показання потерпілої при тому, що підозрюваними
у вчиненні даного кримінального правопорушення є Кузьменко та
Потапенко? Хто може прийняти рішення про проведення слідчої дії у
даному випадку?

15. За матеріалами кримінального провадження, розпочатого у
результаті порушення правил безпеки руху, що призвело до зіткнення
двох автомобілів і загибелі одного пасажира, слідчий, з метою перевірки
і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин



223

кримінального правопорушення, вирішив провести слідчий експеримент
за участю тих же автомобілів, які було відновлено. Відтворення дій та
обставин цієї події знову призвело до зіткнення автомашин, через що
дістав легкі тілесні ушкодження понятий (який сидів в одній з машин і
спостерігав за розвитком подій), але підтвердив правдивість показань
водія, який брав участь у слідчому експерименті.

Оцініть дії слідчого. Чи мають доказове значення результати цієї
слідчої дії?

16. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом
проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед
викрадених речей був і телевізор “Sony”, документи на який ним були
надані. Бровкін заперечував крадіжку телевізора, пояснюючи це тим, що
такий телевізор “Sony”, котрий зазначений у заяві потерпілого, за своїми
габаритами не може пройти через вікно квартири. Слідчий вирішив
провести слідчий експеримент, проте потерпілий не погоджувався на
проведення даної слідчої дії у його житлі.

Чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо
вона заперечує проти цього? Який порядок проведення слідчого
експерименту у наведеній ситуації?

17. Під час кримінального провадження щодо вчинення квартирної
крадіжки Плахутою, який разом з матір’ю приїхав у Україну два роки
тому з Молдови, виникла проблема встановлення віку Плахути, у зв’язку
з відсутністю у нього документів про його вік. Мати неповнолітнього
заявила, що її синові ще не виповнилось 14 років, але відповідних
документів (свідоцтва про народження) вона не має і не знає де вони
можуть знаходитися.

Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку у цій
ситуації?

18. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий
звернув увагу на дивну поведінку Кирилюка, який не завжди логічно
давав показання, забував про що говорив. У зв’язку з цим у слідчого
виникли сумніви щодо його психічного стану.

Які процесуальні дії має здійснити слідчий в даній ситуації? Як
повинен діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у
процесуальній дії, яку вирішить провести слідчий?

19. Озеров підозрювався у вчиненні службового підроблення (ч. 2
ст. 366 КК України). У кримінальному провадженні була проведена
почеркознавча експертиза з метою встановлення особи, яка поставила
підпис у фіктивних документах. Експерт надав висновок, що підписи
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виконані Озеровим. Проте, сторона захисту не погодилася з таким
висновком експерта та виявила бажання самостійно залучити експерта
для проведення експертизи.

Чи передбачена кримінально-процесуальним законодавством
можливість сторони захисту залучати експертів для проведення
експертизи? Якщо так, то який порядок залучення експертів стороною
захисту?

Рекомендована література: базова 8;10;26;28;30;33;42;
допоміжна 59;60-

63;68;71;72;78;82;83;85.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6.
Особливості досудового розслідування.

Практичне заняття № 9
Тема 6.1. Повідомлення про підозру (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття повідомлення про підозру; етапи повідомлення
про підозру; зміст письмового повідомлення про підозру; порядок
повідомлення про підозру; зміна повідомлення про підозру;
повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Зміст практичного заняття:
1.Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру
2.Зміст і форма письмового повідомлення про підозру
3.Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
4.Зміна повідомлення про підозру

Завдання для обов’язкового виконання:
2. Домашні завдання:
Розкрийте зміст і структуру повідомлення про підозру за

запропонованою схемою (вкажіть обов’язкові реквізити кожної з
структурних частин повідомлення):

Повідомлення про підозру
Вступна

частина
Мотивувальна
частина

Резолютивна
частина
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Підготуйте доповідь по одній із запропонованих тем:
1. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
2. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про

підозру.

2. Аудиторні завдання:
Розв’яжіть задачі:
1. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення

кримінального правопорушення та негайно доставлений до
райуправління внутрішніх справ. Слідчий невідкладно повідомив йому
права, передбачені ст. 42 КПК, а на прохання підозрюваного детально
роз’яснити кожне із зазначених прав, надав Іванову для ознайомлення
науково-практичний коментар до КПК та підручник “Кримінальний
процес України”.

Оцініть дії слідчого. Перерахуйте права підозрюваного.

2. Після доставлення затриманого громадянина Петрова О.А. до
підрозділу органу досудового розслідування було з’ясовано, що він є
адвокатом. У зв’язку із цим слідчий негайно повідомив підозрюваному
про його права, а також за погодженням з прокурором районної
прокуратури вручив Петрову О.А. повідомлення про підозру.

Оцініть дії слідчого.

3. При проведенні досудового розслідування слідчий виявив
підстави для зміни раніше повідомленої підозри, яке було складене
прокурором. У зв’язку із цим слідчий особисто склав та вручив
підозрюваному нове повідомлення про підозру та у добовий строк
повідомив про прийняте рішення прокурора.

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок зміни
повідомлення про підозру?

4. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення
кримінального правопорушення та доставлений до підрозділу органу
досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання,
копію якого негайно вручив затриманому та повідомив, що
повідомлення про затримання буде вручено після того, коли слідчий
суддя обере щодо нього один із запобіжних заходів, які передбачені у ст.
176 КПК.
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Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок вручення
письмового повідомлення про підозру?

5. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що
кримінальне правопорушення вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий
за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення
про підозру та направив його поштою за місцем проживання
підозрюваного, а у телефонній розмові зобов’язав Петрова О.А.
з’явитися до органу досудового розслідування у продовж 24 годин для
проведення допиту.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?

6. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що
кримінальне правопорушення вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий
за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення
про підозру. У телефонній розмові зі слідчим Петров О.А. відмовився
з’являтися за викликом та повідомив, що ніякого кримінального
правопорушення він не вчиняв. На наступний день слідчий надав
оперативним підрозділам доручення про негайний привід Петрова О.А.
для вручення йому письмового повідомлення про підозру.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?

7. При врученні письмового повідомлення про підозру, слідчий
повідомив неповнолітньому Іванову О.А., що правова кваліфікація
кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється буде
визначена після проведення його допиту у присутності захисника.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? У яких випадках
участь захисника є обов’язковою?

8. Перебуваючи у нетверезому стані, Іванов О.А. був затриманий
безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та
доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий
склав протокол про затримання, повідомлення про підозру та надав
відповідальному за перебування затриманих вказівку вручити ці
документи підозрюваному у продовж 48 годин з моменту затримання.

Оцініть дії слідчого.

9. Перебуваючи у приміщенні підрозділу органу досудового
розслідування, підозрюваний відмовився отримувати письмове
повідомлення про підозру від слідчого, посилаючись на те, що таке
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повідомлення йому має бути вручено виключно прокурором у
присутності його захисника.

Як діяти слідчому у цій ситуації?
Рекомендована література: базова 4;5;8;10;14;22;30;

допоміжна 47;57;59;62;68;72.

Практичне заняття № 10

Тема 6.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування (1 год.).

Мета: при вивченні теоретичного матеріалу даної теми студенти
повинні засвоїти поняття зупинення досудового розслідування; форми
закінчення досудового розслідування; закінчення досудового слідства;
закриття кримінального провадження; обвинувальний акт, клопотанням
про застосування примусових заходів виховного чи медичного
характеру.

Зміст практичного заняття:
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення

досудового розслідування.
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Завдання для обов’язкового виконання:
2. Домашні завдання:
Підготуйте доповіді за такими темами:
1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
2. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до

нього.
3. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами

кримінального провадження.

Заповніть запропоновану схему:
1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут зупинення

досудового розслідування:
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Зупинення досудового розслідування
Підстави Умови Процесуальний порядок

2. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут закриття
кримінального провадження як форму закінчення досудового
розслідування:

Закриття кримінального провадження

Підстави Процесуальний порядок Оскарження (строки і
порядок)

2. Аудиторні завдання:
Вирішіть задачі:
1. При врученні письмового повідомлення про підозру,

громадянин Іванов О.А. заявив клопотання про зупинення досудового
розслідування у зв’язку із тим, що він хворий на відкриту форму
туберкульозу, надавши при цьому відповідну медичну довідку.

Як діяти слідчому у цій ситуації? Які підстави зупинення
досудового розслідування передбачені КПК?

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що
підозрюваний Іванов О.А. переховується від органів слідства з метою
ухилення від кримінальної відповідальності. Виконаними всіма слідчими
(розшуковими) та іншими процесуальними діями місцезнаходження
Іванова О.А. не встановлено. На цій підставі слідчий виніс постанову про
зупинення досудового розслідування, копію якої направив прокурору.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? Який процесуальний
порядок зупинення досудового розслідування?

3. Після зупинення досудового розслідування у зв’язку із тяжкою
хворобою підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин,
повторно допитав потерпілого.

Оцініть дії слідчого. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється
проводити після зупинення досудового розслідування?

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового
розслідування у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у
межах міжнародного співробітництва, яка була оскаржена потерпілим.
Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі
процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про
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зупинення досудового розслідування, оскільки місцезнаходження
підозрюваного за кордоном встановлено, і необхідно вирішувати
питання про його екстрадицію.

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК?

5. На дванадцятий день після отримання копії постанови про
закриття кримінального провадження потерпілий надіслав поштою
прокуророві на неї скаргу. Прокурор, погодившись із позицією
потерпілого, виніс постанову про скасування постанови слідчого у
зв’язку із необґрунтованістю.

Оцініть дії прокурора. Який процесуальний порядок закриття
кримінального провадження?

6. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами
досудового розслідування, заявив клопотання слідчому про надання
йому можливості ксерокопіювати окремі документи, а також надати
доступ до приміщення органу досудового розслідування, де зберігаються
речові докази.

Які мають бути дії слідчого? Який процесуальний порядок
відкриття матеріалів іншій стороні?

7. 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.

Чи відповідають дії захисника вимогам КПК?

8. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у
ньому не вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання,
прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у
триденний строк.

Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має
містити обвинувальний акт?

9. Слідчий заявив клопотання прокурору про продовження строку
досудового розслідування до трьох місяців у зв’язку з тим, що у нього в
провадженні знаходиться значна кількість кримінальних проваджень.
Прокурор виніс постанову про відмову у продовженні строку досудового
розслідування.
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Чи відповідають дії слідчого та прокурора вимогам КПК? Які
підстави продовження строку досудового розслідування?

Рекомендована література: базова 6;8;10;13;17;24;30;41;
допоміжна 58;59;61;62;71;78;90.

5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема: Кримінальний процесуальний закон

1. Порядок кримінального провадження на території України
визначається:

1. Міжнародними угодами, указами Президента України,
кримінальним процесуальним законодавством України.

2. Лише кримінальним процесуальним законодавством України.
3. Кримінальним законодавством України, міжнародними

угодами, указами Президента України, кримінальним процесуальним
законодавством України.

4. Кримінальним законодавством України, міжнародними
угодами, кримінальним процесуальним законодавством України, іншими
нормативно-правовими документами.

2. Кримінальне провадження на території України
здійснюється:

1. Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод.
2. Відповідно до норм чинного законодавства України.
3. З підстав та в порядку, передбачених КПК України, незалежно

від місця вчинення кримінального правопорушення.
4. Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод,

незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

3. Чи може на території України застосовуватися
кримінальне процесуальне законодавство іноземної держави:

1.Не може.
2.Може за згодою Президента України та Кабінету Міністрів

України.
3.Може за згодою Верховної ради при виконанні на території

України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням)
компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного
співробітництва.
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4.Може за згодою Верховної ради при виконанні на території
України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням)
компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного
співробітництва, якщо це передбачено міжнародним договором або не
суперечить законодавству України.

4. Відповідно до норм КПК України процесуальна дія
проводиться, а процесуальне рішення приймається:

1.Згідно з положеннями КПК України,
2.Згідно з положеннями КПК України чинними на момент

початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
3.Згідно з положеннями КПК України, що не суперечать

міжнародним стандартам.
4.Згідно з положеннями КПК України що пройшли експертизу в

Раді Європи.

5. Кримінальне провадження за правилами КПК України
здійснюється щодо будь-якої особи, крім:

1.Президента України, депутатів Верховної Ради України, суддів.
2.Іноземців, осіб без громадянства, біженців.
3.Щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом.
4.Військовослужбовців та членів їх сімей.

Тема: Засади кримінального процесу

1. До загальних засад кримінального провадження
відносяться:

1. Свобода світогляду і віросповідання.
2. Свобода думки і слова.
3. Повага до людської гідності.
4. Право на соціальний захист.

2. Проведення досудового розслідування у розумні строки
згідного загальної засади кримінального провадження забезпечують:

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя.
2. Прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань,

віднесених до його компетенції).
3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд.
4. Прокурор, слідчий суддя, суд.
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3. Отримання судом від учасників кримінального
провадження показань усно є наступною загальною засадою
кримінального провадження:

1. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

2. Публічність.
3. Безпосередність дослідження показань, речей, документів.
4. Верховенство права.

4. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення
кримінального провадження у закритому судовому засіданні у
випадках:

1. Якщо обвинувачений працівник правоохоронного органу.
2. Якщо обвинувачений співробітник кадрового складу

розвідувальних органів.
3. Якщо обвинувачений неповнолітній.
4. Якщо обвинувачений є особою, яка займає особливо

відповідальне становище.

Тема: Субєкти кримінального процесу

1. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
здійснюється:

1. Суддею одноособово.
2. У складі двох професійних суддів і трьох присяжних.
3. У такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені.
4. Колегіально у складі трьох професійних суддів.

2. Стосовно службових осіб, які займають особливо
відповідальне становище відповідно ч. 1 ст. 9 Закону України „Про
державну службу”, та осіб, посади яких віднесено до 1 категорії посад
державних службовців, кримінальне провадження в суді першої
інстанції здійснюється:

1. Спеціально визначеним суддею, який розглядає такі
провадження, одноособово.

2. Судом присяжних.
3. Колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які

мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років.
4. Колегіально судом у складі трьох професійних суддів.
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3. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у
вчиненні кримінального правопорушення здійснюється:

1. Тим судом, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду
судді.

2. Тим судом, що найбільш територіально наближений до суду, в
якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді, іншої
адміністративно-територіальної одиниці.

3. Судом, який визначений колегією суддів відповідного
апеляційного суду.

4. Судом, який визначений колегією суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ.

4. До учасників кримінального провадження, які відносяться
до сторони обвинувачення належать:

1. Прокурор. суддя, орган досудового розслідування.
2. Прокурор, слідчий, оперативні підрозділи.
3. Оперативні підрозділи, потерпілий. захисник.
4. Прокурор, представник потерпілого, цивільний позивач.

5. До органів досудового розслідування відносяться слідчі
підрозділи:

1. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, прокуратури.
2. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,
прокуратури.

3. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,
органів державного бюро розслідувань.

4. Органів безпеки, слідчого судді, прокуратури, органів
внутрішніх справ.

6. Співробітник оперативного підрозділу під час виконання
доручень слідчого, прокурора користуються повноваженнями:

1. Слідчого.
2. Прокурора.
3. Слідчого судді.
4. Керівника органу досудового розслідування.
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7. Який правовий статус прокурора при здійсненні своїх
повноважень у кримінальному провадженні?

1. Є самостійним у своїй процесуальній діяльності.
2. Зобов’язаний погоджувати свою процесуальну позицію з

вищестоящим прокурором.
3. Повинен дотримуватись думки слідчого судді, суду при

прийнятті процесуального рішення.
4. Повинен погоджувати процесуальне рішення з стороною

захисту.

8. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під
час проведення досудового розслідування у формі процесуального
керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати
досудове розслідування:

1. За наявності підстав, передбачених КПК України.
2. При отриманні згоди слідчого судді.
3. При отриманні згоди судді.
4. При наявності ухвали суду.

9. Не має права на апеляційне оскарження судового рішення
особа, яка не брала участі у кримінальному провадженні:

1. Прокурор району.
2. Заступник прокурора області.
3. Прокурор області.
4. Генеральний прокурор України.

10. Обвинуваченим є особа:
1. Яка обвинувачується у вчиненні злочин.
2. Стосовно якої внесено відомості у Єдиний реєстр досудового

розслідування;
3. щодо якої винесено постанову про притягнення як

обвинуваченого.
4. Обвинувальний акт щодо якої переданий до суду.
5. Якій пред’явлено постанову про притягнення як обвинуваченого

у вчиненні злочину.

11. Захисником у кримінальному провадженні може бути:
1. Адвокат, який має свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю в Україні.
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2. Адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру
адвокатів України.

3. Близькі родичі підозрюваного, обвинуваченого, його опікуни
та піклувальники.

4. Інші фахівці у галузі права.

12. В судовому засіданні захищати одного обвинуваченого
можуть:

1. Не більше одного захисника.
2. Не більше трьох захисників.
3. Не більше десяти захисників.
4. Не більше п’яти захисників.

13. З якого моменту виникають права та обов’язки у
цивільного відповідача.

1. З моменту повідомлення про підозру.
2. З моменту арешту майна.
3. З моменту подання позовної заяви до органу досудового

розслідування чи суду.
4. З моменту направлення до суду обвинувального акту.

14. Хто може бути представником цивільного позивача,
(відповідача) – фізичної особи у кримінальному провадженні?

1. Особа. яка має вищу юридичну освіту.
2. Будь-яка особа, яка має доручення представляти інтереси даної

особи.
3. Захисник.
4. Захисник, близькі родичі та члени сім’ї.

15. Чи може бути допитаний як свідок під час кримінального
провадження адвокат?

1. Може про відомості які йому відомі від засудженого клієнта.
2. Може про відомості які йому відомі від неповнолітнього

клієнта.
3. Може, якщо відомості не становлять адвокатську таємницю.
4. Може, якщо відомості не становлять адвокатську таємницю

або становлять адвокатську таємницю, але на її розголошення є письмова
згода особи, що довірила ці відомості.



236

16. Чи має право свідок на відшкодування витрат пов’язаних
з викликом для давання показань?

1. Має право.
2. На розсуд суду.
3. На розсуд прокурора.
4. На розсуд слідчого судді.

17. Чи має право свідок відмовитись від дачі показань на
досудовому розслідуванні ?

1. Не може.
2. Може за згодою з слідчим суддею.
3. Може відносно себе, близьких родичів та членів сім’ї.
4. Може відносно себе, близьких родичів та членів сім’ї, що

можуть стати підставою для підозри або обвинувачення у вчиненні
злочину.

18. За новим КПК України процесуальними джерелами
доказів є:

1. Показання, речові докази, документи, акти ревізії, перевірки.
2. Визнання особою вини, речові докази, документи, висновки

експертів.
3. Показання, акти ревізій, перевірок, документи, висновки

експертів.
4. Показання, речові докази, документи, висновки експертів.

19. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в
порядку:

1. Встановленому нормами КПК України.
2. Передбаченому планом розслідування кримінального

провадження.
3. Дій слідчого, прокурора на підставі дозволу слідчого судді.
4. Передбаченому внутрішнім переконанням слідчого,

прокурора, слідчого судді, суду.

20. За новим КПК України показання це:
1. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час

допиту прокурором, слідчим, слідчим суддею підозрюваного,
обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта щодо відомих їм обставин
у кримінальному провадженні, що мають значення для цього
кримінального провадження.
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2. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час
допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом
щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають
значення для цього кримінального провадження.

3. Відомості, які надаються в письмовій формі під час допиту
підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо
відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення
для цього кримінального провадження.

4. Відомості, які надаються в усній формі під час допиту в суді
підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо
відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення
для цього кримінального провадження.

Тема: Докази та доказування у кримінальному процесі.

1. Доказами у кримінальному провадженні за новим КПК
України є:

1. Фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України,
міжнародними угодами, розпорядженнями Президента України порядку,
на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для
кримінального провадження та підлягають доказуванню.

2 Достатні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку,
на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для
кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3. Фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку,
на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для
кримінального провадження та підлягають доказуванню.

4. Фактичні, достатні дані, отримані у передбаченому КПК
України, міжнародними угодами, розпорядженнями Президента України
порядку на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають
значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

2. За новим КПК України процесуальними джерелами доказів
є:

1. Показання, речові докази, документи, акти ревізії, перевірки.
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2. Визнання особою вини, речові докази, документи, висновки
експертів.

3. Показання, акти ревізій, перевірок, документи, висновки
експертів.

4. Показання, речові докази, документи, висновки експертів.

3. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в
порядку:

1. Встановленому нормами КПК України.
2. Передбаченому планом розслідування кримінального

провадження.
3. Дій слідчого, прокурора на підставі дозволу слідчого судді.
4. Передбаченому внутрішнім переконанням слідчого, прокурора,

слідчого судді, суду.

4. За новим КПК України показання це:
1. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час

допиту прокурором, слідчим, слідчим суддею підозрюваного,
обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта щодо відомих їм обставин
у кримінальному провадженні, що мають значення для цього
кримінального провадження.

2. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час
допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом
щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають
значення для цього кримінального провадження.

3. Відомості, які надаються в письмовій формі під час допиту
підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо
відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення
для цього кримінального провадження.

4. Відомості, які надаються в усній формі під час допиту в суді
підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо
відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення
для цього кримінального провадження.

5. Що таке показання з чужих слід за новим КПК України?
1. Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній,

письмовій або іншій формі, щодо певного факту, які ґрунтується на
поясненні іншої особи.
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2. Показаннями з чужих слів є пояснення, здійснене в усній,
письмовій або іншій формі, щодо певних обставин, які ґрунтуються на
показах іншої особи.

3. Показаннями з чужих слів є достатні дані, які ґрунтується на
поясненні іншої особи.

4. Показаннями з чужих слів є достатні дані, здійснені в усній,
письмовій або іншій формі, щодо певного факту, які ґрунтуються на
показах іншої особи.

6. Відповідно до норм нового КПК України речовим доказом в
кримінальному провадженні є:

1. Матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення
кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять
інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,
що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі
предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші,
цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

2. Спеціально створений з метою збереження інформації
матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані
як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального
провадження.

3. Докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені
за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання,
поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом,
що доручив проведення експертизи.

4. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час
допиту прокурором, слідчим підозрюваного, обвинуваченого, свідка,
потерпілого, експерта щодо відомих їм обставин у кримінальному
провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

7. Висновок експерта по новому КПК України не може
ґрунтуватися на:

1. Доказах, здобутих незаконним шляхом.
2. Доказах, здобутих з порушенням норм КПК України
3. Доказах, які визнані судом недопустимими.
4. Доказах, які визнані слідчим суддею незаконними.
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8. Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у
відповідних:

1 Постанові, клопотанні, ухвалі.
2. Постанові, рішенні, заяві.
3. Вироку, рішенні, заяві.
4. Постанові, ухвалі, вироку.

9. Докази визнаються недопустимими:
1. Прокурором.
2. Слідчим.
3. Захисником.
4. Судом

10. Суд вирішує питання допустимості доказів під час:
1. Підготовчого судового засідання.
2. Судового розгляду.
3. Вивчення в суді обсягу доказів, що підлягають дослідженню та

порядку їх дослідження.
4. Під час їх оцінки в нарадчій кімнаті.

Тема: Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному
провадженні, цивільний позов

1. Право на будь-якій стадії кримінального провадження
відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді,
державі внаслідок кримінального правопорушення належить:

1. Підозрюваному.
2. Обвинуваченому, а за його згодою іншим особам.
3. Підозрюваному, обвинуваченому, а за їх згодою також іншим

особам.
4. Державі.

2. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального
правопорушення, компенсується йому:

1. За рахунок місцевих бюджетів тих населених пунктів, на
території яких вчинено кримінальне правопорушення.

2. В порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України.

3. За рахунок Державного бюджету України у випадках та в
порядку, передбачених законом.
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4. Не компенсується, а відшкодовується йому обвинуваченим за
рішенням суду.

3. Цивільний позов до початку судового розгляду має право
пред’явити особа, якій кримінальним правопорушенням, або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано:

1. Майнової шкоди.
2. Матеріальної та/або моральної шкоди.
3. Майнової та/або моральної шкоди.
4. Фізичної, майнової та/або моральної.

4. Цивільний позов у кримінальному провадженні має право
пред’явити:

1. Особа, якій кримінальним правопорушенням, або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано шкоду.

2. Особа, якій кримінальним правопорушенням, або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано шкоду, їх представники, а в
деяких випадках законні представники осіб, яким заподіяно шкоди осіб.

3. Особа, якій кримінальним правопорушенням, або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано шкоду, їх представники, а в
деяких випадках законні представники осіб, яким заподіяно шкоду,
прокурор.

4. Прокурор.

5. Форма та зміст позовної заяви у кримінальному
провадженні повинні відповідати вимогам, що визначені:

1. Цивільним процесуальним законодавством.
2. Кримінальним процесуальним законодавством.
3. Для позовів, які пред’являються в порядку цивільного

судочинства.
4. Дане питання не врегульоване Кримінальним Процесуальним

кодексом України.

6. Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від
доведеності підстав і розміру цивільного позову:

1. Задовольняє повністю або частково чи відмовляє в цивільному
позові.

2. Задовольняє або відмовляє в задоволені позову.
3. Зобов’язує обвинуваченого відшкодувати шкоду, завдану

кримінальним правопорушенням.
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4. Зобов’язує обвинуваченого відшкодувати шкоду, завдану
кримінальним правопорушенням та процесуальні витрати у справі.

7. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду,
відшкодовуються державою:

1. За рахунок місцевих бюджетів тих населених пунктів, на
території яких вчинено кримінальне правопорушення.

2. В порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України.

3. За рахунок Державного бюджету України у випадках та в
порядку, передбачених законом.

4. Відшкодовується лише у випадку заявлення вимоги про це
особою, якій вона завдана.

Тема: Процесуальні строки і витрати

1. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового
розслідування або судового провадження підозрюваного,
обвинуваченого компенсуються:

1. За рахунок цивільного відповідача.
2. За рахунок представника потерпілого, цивільного позивача.
3. За рахунок коштів Державного бюджету України і є

безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого.
4. Підозрюваним, обвинуваченим самостійно.

2. Процесуальні витрати в кримінальному провадженні
складаються із:

1. Витрат на правову допомогу; витрат, пов’язаних із прибуттям
до місця досудового розслідування або судового провадження; витрат,
пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів
та експертів; витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і
документів.

2. Витрат на правову допомогу.
3. Витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків,

спеціалістів, перекладачів та експертів.
4. Витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і

документів, розмір яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
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3. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та експертів, несе:

1. Цивільний відповідач.
2. Представник потерпілого, цивільного позивача.
3. Підозрюваний, обвинувачений.
4. Сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання

про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім
випадків, встановлених КПК України.

4. У разі відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для
відшкодування процесуальних витрат, вказані витрати:

1. Потерпілому не компенсуються.
2. Компенсуються потерпілому за рахунок державних установ,

відповідно до правил, підприємств та організацій.
3. Компенсуються потерпілому за рахунок Державного бюджету

України у разі наявності документального підтвердження таких витрат,
та в порядку, передбаченому законом для компенсації шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням.

4. Компенсуються потерпілому у порядку, передбаченому
законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням.

5. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються:
1. Проїзд (у разі переїзду до іншого населеного пункту).
2. Компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних

занять.
3. Проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого

населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи
відрив від звичайних занять.

4. Компенсація за витрачені кошти на харчування та наймання
житла.

6. Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із
залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів,
встановлюється:

1. Верховним судом України.
2. Кабінетом Міністрів України.
3. Міністерством внутрішніх справ України.
4. Міністерством юстиції України.
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7. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового
розслідування або судового провадження захисника:

1. Компенсуються за рахунок держави.
2. Не компенсуються.
3. Несе підозрюваний, обвинувачений.
4. Несе підозрюваний.

8. Допомога захисника, залученого для здійснення захисту за
призначенням:

1. Компенсуються захиснику за рахунок недержавних
підприємств, установ, організацій.

2. Не оплачується захиснику.
3. Надається за рахунок цивільного позивача та цивільного

відповідача.
4. Надається за рахунок коштів Державного бюджету України і є

безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого.

Тема: Заходи забезпечення кримінального провадження

1. Заходами забезпечення кримінального провадження не є:
1) Накладення грошового стягнення.
2) Відсторонення від посади.
3) Розшук підозрюваного, обвинуваченого.
4) Арешт майна.
5) Запобіжні заходи.

2. За загальним правилом, визначеним у новому КПК
України, особа має отримати повістку про виклик або бути
повідомленою про нього іншим шляхом до дня, коли вона
зобов’язана прибути за викликом:

1. Не пізніше ніж за три дні.
2. Не пізніше ніж за два дні.
3. Не пізніше ніж за п’ять днів.

3. Запобіжним заходом не є:
1. Особисте зобов’язання.
2. Особиста порука.
3. Застава.
4. Відсторонення від посади.
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4. Запобіжні заходи під час досудового розслідування
застосовуються:

1. Слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з
прокурором, або за клопотанням прокурора.

2. Прокурором за клопотанням слідчого (за винятком тримання
під вартою).

3. Слідчим самостійно (за винятком домашнього арешту та
тримання під вартою).

5. Хто визначає кількість поручителів при обранні
запобіжного заходу у вигляді особистої поруки:

1. Прокурор.
2. Слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід.
3. Визначено законом.

6. У разі невиконання поручителем взятих на себе
зобов’язань:

1. На нього накладається грошове стягнення.
2. Він притягується до кримінальної відповідальності.
3. На нього накладається адміністративне стягнення у вигляді

адміністративного арешту строком до 15 діб.

7. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під
домашнім арештом не може перевищувати:

1. Чотирьох місяців.
2. Двох місяців.
3. Одного місяця.

8. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка
підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення
якого законом передбачено покарання у виді:

1. Штрафу.
2. Виправних робіт.
3. Обмеження свободи.
4. Арешту.
5. Позбавлення волі.

9. Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у
вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається
під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або
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забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це
підтверджує, слідчому, прокурору, суду:

1. Не пізніше двох днів.
2. Не пізніше трьох днів.
3. Не пізніше п’яти днів.
4. Не пізніше десяти днів.
5. Не пізніше п’ятнадцяти днів.

10. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може
бути застосований:

1. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або
обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк понад два роки.

2. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або
обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

3. До раніше не судимої особи, яка підозрюється або
обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

11. Клопотання про застосування або зміну запобіжного
заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не
пізніше такого часу з моменту фактичного затримання
підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду
клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на
свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його
захисником до суду відповідного клопотання:

1. Не пізніше сімдесяти двох годин.
2. Не пізніше шестидесяти чотирьох годин.
3. Не пізніше сорока восьми годин.

12. Якщо слідчий суддя, суд обрав запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого,
то після його затримання не пізніше якого часу із моменту його
доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд
розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який
запобіжний захід:

1. Не пізніш як через тридцять шість годин.
2. Не пізніш як через сорок вісім годин.
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3. Не пізніш як через сімдесят дві години.

13. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під
вартою або продовження строку тримання під вартою не може
перевищувати:

1. Ста днів.
2. Тридцяти днів.
3. Шістдесяти днів.
14. Клопотання про продовження строку тримання під

вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з
прокурором не пізніше ніж:

1. За три дні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання
під вартою.

2. За десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про
тримання під вартою.

3. За п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про
тримання під вартою.

15. Особа є затриманою з моменту:
1. Доставлення її до приміщення правоохоронного органу.
2. Коли вона силою або через підкорення наказу змушена

залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в
приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

3. Коли її доставлено до місця ув’язнення.

16. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не
може перевищувати з моменту затримання:

1. Тридцяти шести годин.
2. Сорока восьми годин.
3. Сімдесяти двох годин.

Тема: Слідчі (розшукові) дії.

Питання 1. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії
є:

1. Наявність кримінального провадження.
2. Наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість

досягнення її мети.
3. Рішення суду.
4. Рішення слідчого, прокурора або слідчого судді.
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Питання 2. Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час
допускається лише:

1. За згодою всіх учасників.
2. З дозволу слідчого судді.
3. Коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів

кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
4. Не допускається взагалі.

Питання 3. Допит не може продовжуватися без перерви:
1. На обід.
2. На прийом ліків за наявності лікарської довідки.
3. Понад дві години.
4. Понад три години.

Питання 4. Допит не може продовжуватися в цілому:
1. Понад вісім годин на день.
2. Понад тривалість робочого дня у відповідному органі

розслідування.
3. Понад установлені законом розумні строки.
4.Може продовжуватись на розсуд слідчого з обов’язковими

перервами на обід і сон.

Питання 5. У випадку відмови підозрюваного відповідати на
запитання, давати показання особа, яка проводить допит,
зобов’язана:

1. Скласти відповідний акт, копію якого направити прокурору.
2. З’ясувати причини відмови і узгодити це питання з адвокатом.
3. Продовжити допит, зробивши відповідну відмітку в протоколі,

і зазначити у ньому всі заплановані питання до підозрюваного.
4. Зупинити допит одразу після отримання такої заяви.

Питання 6. Допит неповнолітньої особи не може
продовжуватися в цілому:

1. Понад одну годину на день.
2. Понад дві години на день.
3. Понад три години на день.
4. Понад строк, погоджений із законним представником,

педагогом або психологом.
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Питання 7. Допит малолітньої або неповнолітньої особи
проводиться у присутності:

1. Законного представника, педагога або психолога, а за
необхідності − лікаря;

2. Законного представника, педагога, а за необхідності −
психолога;

3. Законного представника, психолога, а за необхідності −
педагога;

4. Представника державної служби у справах дітей, педагога,
психолога, лікаря;

5. Співробітника кримінальної міліції у справах дітей, педагога,
психолога, лікаря.

Питання 8. У разі проникнення до житла особи у невідкладних
випадках без ухвали слідчого судді слідчий, прокурор зобов’язані:

1. Скласти відповідний акт, копію якого долучити до
кримінального провадження.

2. Невідкладно після здійснення таких дій повідомити про це
слідчого суддю.

3. Невідкладно після здійснення таких дій звернутися з
клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

4. Ці дії не потребують подальших узгоджень.

Питання 9. Клопотання про обшук розглядається у суді:
1. В день його надходження.
2. У триденний термін.
3. На розсуд слідчого судді в залежності від його завантаженості.
4. Невідкладно у невідкладних випадках, а в решті випадків – на

розсуд слідчого судді.

Питання 10. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла з
підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право
проникнути до житла:

1. Лише один раз.
2. Допускається повторно у виняткових випадках.
3. Допускається повторно за погодженням зі слідчим суддею.
4. Необмежену кількість разів.
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Питання 11. У випадку відсутності осіб у житлі, де проведено
обшук, копія ухвали слідчого судді про дозвіл на цей обшук:

1. Приєднується до матеріалів кримінального провадження з
відповідною відміткою.

2. Повинна бути залишена у житлі на видному місці.
3. Вручається відповідній особі після її звернення до слідчого,

прокурора.
4. Повертається слідчому судді.

Питання 12. Проведення експертизи для з’ясування питань
права:

1. Проводиться в кожному випадку виникнення таких питань.
2. Допускається лише в разі конфлікту різних норм права.
3. Допускається з обмеженнями, встановленими статтею 242

КПК.
4. Не допускається.

Питання 13. Примусове залучення особи для проведення
медичної або психіатричної експертизи здійснюється:

1. За постановою прокурора.
2. За ухвалою слідчого судді, суду.
3. Слідчим за погодженням з прокурором.
4. Слідчим або прокурором без будь-яких погоджень.

Тема: Підготовче провадження.

1. Підготовче судове засідання:
1. Не фіксується.
2. Повністю фіксується технічними засобами.
3. Фіксується лише за допомогою журналу судового засідання.
4. Фіксується технічними засобами лише за клопотанням учасників

судового провадження.

2. У підготовче судове засідання обов’язкова явка:
1. Лише прокурора.
2. Лише обвинуваченого та його захисника.
3. Лише потерпілого та його представника.
4. Сторін обвинувачення та захисту, потерпілого, цивільних

позивача, відповідача та їх представників.
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3. У підготовчому судовому засіданні суд не вправі закрити
кримінальне провадження у зв’язку з:

1. Смертю обвинуваченого.
2. Звільненням особи від кримінальної відповідальності.
3. Відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
4. Відмовою прокурора від підтримання державного

обвинувачення.

4. В апеляційному порядку можна оскаржити винесену у
підготовчому засіданні ухвалу суду про:

1. Повернення обвинувального акта.
2. Призначення судового розгляду.
3. Направлення обвинувального акта до відповідного суду для

визначення підсудності.
4. Відмову у затвердженні угоди.

5. Під час підготовчого судового засідання суд вправі змінити
обраний обвинуваченому запобіжний захід:

1. Як за власною ініціативою, так і за клопотанням учасників
судового провадження.

2. Лише за клопотанням будь-кого з учасників судового
провадження.

3. Лише за клопотанням прокурора.
4. Лише за клопотанням обвинуваченого або його захисника.

6. Судовий розгляд має бути призначений не пізніше:
1. П’яти днів після вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до

судового розгляду.
2. Десяти днів після постановлення ухвали про його призначення.
3. Місяця з дня надходження кримінального провадження до суду.
4. Трьох днів після набрання ухвалою про його призначення

законної сили.

7. Після призначення судового розгляду захисник вправі
заявити клопотання про ознайомлення:

1. Із всіма матеріалами кримінального провадження.
2. Із всіма матеріалами кримінального провадження, крім

матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві.
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3. З матеріалами кримінального провадженнями, визначеними
судом.

4. З матеріалами кримінального провадження, визначеними
прокурором.

Тема: Судовий розгляд
1. Судовий розгляд повинен бути проведений і завершений

протягом:
1. 2 місяці.
2. 3 місяці.
3. 4 місяців.
4. Розумного строку.

2. У разі не прибуття у судове засідання цивільного позивача
чи його представника суд:

1. Відкладає судовий розгляд.
2. Може розглянути цивільний позов, якщо обвинувачений чи

цивільний відповідач повністю його визнав.
3. Повторно викликає позивача.
4. У будь-якому разі розглядає цивільний позов.

3. Організація виконання ухвали суду про розшук
обвинуваченого, який ухиляється від суду доручається:

1. Прокурору.
2. Начальнику слідчого підрозділу.
3. Начальнику органу міліції.
4. Державній виконавчій службі.

4. Суд не має права проводити дистанційне судове
провадження, якщо один із учасників перебуває поза межами суду і
заперечує проти такого провадження, зокрема:

1. Потерпілий.
2. Обвинувачений.
3. Експерт.
4. Свідок.

5. Під час судового розгляду суд за власною ініціативою:
1. Не має права вийти за межі обвинувачення, зазначеного в

обвинувальному акті.
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2. Вправі вийти за межі обвинувачення як в частині зміни
кваліфікації, так і обсягу обвинувачення, якщо це покращує становище
обвинуваченого.

3. Вправі вийти за межі обвинувачення лише в частині зміни
правової кваліфікації вчиненого, якщо це покращує становище
обвинуваченого.

4. Має право вийти за межі обвинувачення як на пом’якшення, так
і на погіршення становища обвинуваченого.

6. Для підготовки до захисту від нового обвинувачення суд
зобов’язаний відкласти розгляд справи не менше ніж:

1. На три дні.
2. На сім днів.
3. На десять днів.
4. На місяць.

7. У разі висунення прокурором додаткового обвинувачення
судове провадження:

1. Зупиняється.
2. Продовжується.
3.Розпочинається зі стадії судового розгляду.
4. Розпочинається з підготовчого судового засідання.

8. Після закінчення підготовчих дій судовий розгляд
починається з:

Варіанти відповіді:
1. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення.
2. Встановлення особи обвинуваченого
3. Доповіді секретаря судового засідання про прибуття учасників

судового провадження.
4. Оголошення прокурором обвинувального акта.

9. Обсяг та порядок дослідження доказів визначається:
1. Учасниками судового розгляду.
2. Головуючим.
3. Ухвалою суду.
4. Стороною обвинувачення.
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10. У судовому засіданні обвинуваченого першим допитує:
Варіанти відповіді:
1. Головуючий.
2. Прокурор.
3. Захисник.
4. Вирішує суд.

11. Видами судових рішень є:
1. Вирок, постанова та окрема ухвала.
2. Вирок та ухвала.
3. Вирок та постанова.
4. Ухвала, окрема ухвала та постанова.

12. Обґрунтованим є рішення:
1. Ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які

підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та
оціненими судом.

2. Закріплене у вироку, постанові чи ухвалі.
3. В якому наведені належні і достатні підстави його ухвалення.
4. В якому наведені належні і достатні мотиви його ухвалення.

13. Ухвала, що викладається окремим документом,
складається з:

1. Дати і місця постановлення, описової частини, резолютивної
частини.

2. Вступної частини, мотивувальної частини та резолютивної
частини.

3. Основної частини та резолютивної частини.
4. Вступної частини, описової частини, резолютивної частини.

14. Судове рішення проголошується:
1. Протягом однієї години після виходу суду з нарадчої кімнати.
2. Протягом п’яти діб після виходу суду з нарадчої кімнати.
3. Негайно після виходу суду з нарадчої кімнати.
4. Протягом розумного строку.

15. Копія судового рішення надсилається учаснику судового
провадження, який не був присутнім в судовому засіданні:

1. Не пізніше наступного дня після ухвалення.
2. Протягом п’яти діб після ухвалення.
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3. Негайно після ухвалення.
4. Протягом розумного строку.

7. САМОСТІЙНА РОБОТА.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.
Загальні положення кримінального процесуального права.

Тема 1.1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. В яких значеннях вживається термін ― кримінальний процес?
2. Назвіть історичні типи (форми) кримінального процесу.
3. Які завдання кримінального провадження передбачені КПК?
4. Дайте визначення стадії кримінального процесу.
5. Назвіть стадії кримінального процесу.
6. Назвіть основні кримінальні процесуальні функції.
7. У чому полягає уніфікація та диференціація кримінальної

процесуальної форми?
8. Які правовідносини вважаються кримінально-процесуальними?
9. З яких елементів складається структура кримінально-

процесуальних відносин?
10. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові

явища можна до них віднести.
11. Назвіть поняття та види кримінальних процесуальних

документів.
12. Які форми фіксування кримінального провадження передбачені

в КПК?

Рекомендована література: базова 1-5;8;9;14;45;
допоміжна 49;50;54;55;57-63;68;72.

Тема 1.2. Кримінальний процесуальний закон (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Дайте визначення кримінального процесуального права.
2. Назвіть джерела кримінального процесуального права.
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3. Що таке кримінальна процесуальна норма?
4. Яка структура кримінальної процесуальної норми?
5. Які є види кримінальних процесуальних норм?
6. Назвіть структуру Кримінального процесуального кодексу

України.
7. Які Ви знаєте правила дії кримінального процесуального

закону?
8. У чому полягає значення міжнародних нормативно-правових

актів для кримінального процесу України.
9. Чи можливе застосування кримінального процесуального закону

за аналогією?

Рекомендована література: базова 3-10;13;14;18-22;
допоміжна

52;54;57;59;60;63;68;74;93.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.
Засади та суб’єкти кримінального процесу.

Тема 2.1. Засади кримінального процесу (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Як ви розумієте поняття – засада кримінального процесу?
2. Чому йдеться мова про систему засад, а не про їх сукупність?
3. Які засади кримінального процесу проголошені у міжнародно-

правових документах і як вони реалізуються в Україні?
4. Що таке конституційні засади, назвіть їх?
5. Які погляди щодо класифікації засад існують у спеціальній

літературі?
6. Розкрийте зміст кожної з відомих вам засад.
7. У чому полягає засада публічності? Чи відрізняється вона від

засади гласності?
8. Який зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі?
9. Чи закріплена в законі засада презумпції невинуватості та

забезпечення доведеності вини?

Рекомендована література: базова 1-5;8;14;17;
допоміжна 49;52;64;67;71.
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Тема 2.2. Суб’єкти кримінального процесу (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Сформулюйте поняття суб‘єктів кримінального провадження.
2. Дайте класифікацію суб‘єктів кримінального провадження.
3. Який правовий статус суду як органу правосуддя?
4. Розкрийте процесуальне положення слідчого судді.
5.Дайте визначення присяжного та вкажіть його компетенцію.
6. Які функції здійснює прокурор у різних стадіях кримінального

провадження?
7. Визначте повноваження слідчого і керівника органу досудового

розслідування.
8. Охарактеризуйте осіб, які відіграють допоміжну роль у

кримінальному провадженні.
9. Визначте, які особи не підлягають допиту як свідки.
10.Розкрийте процесуальне положення осіб, які мають спеціальні

знання.

Рекомендована література: базова 5;8;11;15;16;18-20;24;27;
допоміжна

48;55;56;58;61;65;66;68;89.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.
Докази, доказування та відшкодування шкоди у кримінальному

процесі.

Тема 3.1. Докази і доказування у кримінальному процесі (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Назвіть способи збирання доказів стороною обвинувачення.
2. Яка відмінність між перевіркою та оцінкою доказів?
3. У яких випадках докази визнаються недопустимими?
4. Як класифікуються докази?
5. Яка відмінність між предметом та межами доказування?
6. Назвіть обставини, що підлягають доказуванню.
7. Які є різновиди показань підозрюваного, обвинуваченого?
8. У чому полягає відмінність між документом як самостійним

джерелом доказів та документом – речовим доказом?
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9. Дайте визначення висновку експерта.
10.Який порядок зберігання речових доказів?
11.Чи є джерелами доказів протоколи допиту свідка, потерпілого,

підозрюваного?
Рекомендована література: базова 5;8;29;41;45;

допоміжна
50;53;58;60;61;63;68;74;80;81.

Тема 3.2. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Назвіть способи відшкодування (компенсації) шкоди у

кримінальному провадженні.
2. Які види шкоди підлягають відшкодуванню (компенсації) у

кримінальному провадженні?
3. Хто має право на відшкодування шкоди у кримінальному

провадженні?
4. Дайте визначення цивільного позову у кримінальному

провадженні.
5. Вкажіть підстави та предмет цивільного позову у кримінальному

провадженні.
6. Хто може пред‘явити цивільний позов у кримінальному

провадженні?
7. У чому переваги розгляду цивільного позову у кримінальному

провадженні?
8. Який порядок пред‘явлення цивільного позову в кримінальному

провадженні?
9. На кого покладено обов‘язок доказування виду та розміру

шкоди, завданої кримінальним правопорушення?
10. Якими процесуальними заходами забезпечується

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?
11. Які рішення може ухвалити суд щодо цивільного позову,

заявленого у кримінальному провадженні?
12. Назвіть випадки відшкодування шкоди за рахунок Державного

бюджету України.

Рекомендована література: базова 6;8;10;13;14;16;17;23;28;
допоміжна 57;59;73;91;93.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4.
Процесуальні строки і витрати та заходи забезпечення

кримінального провадження.

Тема 4.1. Процесуальні строки і витрати (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Процесуальні строки та їх значення у кримінальному процесі.
2. Яка існує класифікація строків у кримінальному процесі?
3. Який порядок встановлення процесуальних строків прокурором,

слідчим суддею, судом?
4. Який порядок обчислення процесуальних строків?
5. У яких випадках процесуальні строки не вважаються

пропущеними?
6. Які наслідки порушення процесуальних строків?
7. Який порядок поновлення процесуальних строків?
8. Що таке процесуальні витрати?
9. Які є види процесуальних витрат?
10. Який порядок зменшення розміру процесуальних витрат або

звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних
витрат.

11. Який процесуальний порядок розподілу процесуальних витрат?
12. Які витрати покладаються на державу?

Рекомендована література: базова 8;10;13;14;23;26;34;
допоміжна 57;59;61;62;68;73;91.

Тема 4.2. Заходи забезпечення кримінального провадження (8 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Визначте поняття заходів забезпечення кримінального

провадження.
2. Перерахуйте заходи забезпечення кримінального провадження.
3. Визначте поняття запобіжних заходів.
4. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України?
5. За якими критеріями можна класифікувати запобіжні заходи?
6. Вкажіть мету та підстави застосування запобіжних заходів?
7. У чому суть запобіжного заходу – особисте зобов'язання?
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8. Скільки поручителів може бути у підозрюваного,
обвинуваченого?

9. У чому суть запобіжного заходу у вигляді застави?
10. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?
11. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?
12. Які умови застосування запобіжного заходу тримання під

вартою?
13. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
14. Які види затримання передбачено в КПК України?
15 . Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?
16. До кого може бути застосований привід?
17. За що може бути накладене грошове стягнення?
18. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?
19. Щодо кого може бути здійснено відсторонення від посади?
20. У чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?
21. На яке майно можна накладати арешт?

Рекомендована література: базова 8;10;22;32;34;35;37;38;
допоміжна 49;58;60;63;66;72;77;87.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5.
Загальні положення досудового розслідування. Провадження слідчих

(розшукових) дій.

Тема 5.1. Загальні положення досудового розслідування (8 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування
2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
3. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до

Єдиного реєстру досудових розслідувань?
4. Які існують форми досудового розслідування та у чому їх

відмінність?
5. Які види підслідності у кримінальному процесі?
6. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового

розслідування?
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7. Строки досудового розслідування кримінального проступку.
8. Строки досудового розслідування злочинів.
9. Які строки розгляду клопотань під час досудового

розслідування?
10. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення

відомостей досудового розслідування?
11. Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів?

Рекомендована література: базова
5;6;8;9;14;18;19;21;28;29;31;41;43

допоміжна 47;53;57;58;61;68;72;83.

Тема 5.2. Провадження слідчих (розшукових) дій (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Поняття слідчих (розшукових) дій.
2. Які існують у теорії класифікації слідчих (розшукових) дій?
3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові)дії?
4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
5. В який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові)

дії?
6. Які слідчі (розшукові) дії проводять ся з участю понятих?
7. У чому полягають особливості проведення слідчих

(розшукових) дій, які проводяться за клопотанням сторони захисту чи
потерпілого?

8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю
малолітніх та неповнолітніх?

9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань?

10. Які процесуальні правила провадження допиту під час
кримінального провадження?

11. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки
особи, яка впізнає?

12. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до
житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?

13. Назвіть види огляду.
14. З якою метою проводиться слідчий експеримент?



262

15. З якою метою проводиться освідування та хто може бути
присутній при ньому?

16. У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися
до експерта для проведення експертизи?

17. Який порядок залучення експерта стороною захисту для
проведення експертизи?

18. Які слідчі (розшукові) дії є негласними?

Рекомендована література: базова 8;10;26;28;30;33;42;
допоміжна 59;60-63;68;71;72;78;82;83;85.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6.
Особливості досудового розслідування.

Тема 6.1. Повідомлення про підозру (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Етапи повідомлення про підозру.
2. Зміст письмового повідомлення про підозру.
3. Права підозрюваного та їх роз’яснення.
4. Вручення письмового повідомлення про підозру.

Рекомендована література: базова 4;5;8;10;14;22;30;
допоміжна 47;57;59;62;68;72.

Тема 6.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового

розслідування.
2. Розшук підозрюваного.
3. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
5. Обвинувальний акт та його значення.
6. Структура та зміст обвинувального акту.
7. Додатки до обвинувального акту.
8. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи

виховного характеру та його зміст.
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Рекомендована література: базова 6;8;10;13;17;24;30;41;
допоміжна 58;59;61;62;71;78;90.

Тема 6.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого

чи прокурора.
2. Випадки повернення скарги або відмова у відкритті

провадження.
3. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
4. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового

розслідування.
5. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
6. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність

прокурора.

Рекомендована література: базова 5;8;10;14;17;23;24;26;40;
допоміжна 57;58;60;62;68;71;93.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7.
Підготовче провадження та судовий розгляд.

Тема 7.1. Підсудність та підготовче судове провадження (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Поняття та значення підсудності кримінальних проваджень.
2. Види підсудності.
3. Направлення кримінального провадження справ з одного суду

до іншого.
4. Автоматизована система документообігу суду.
5. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового

провадження.
6. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому

провадженні.
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7. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого
судового провадження.

8. Призначення судового розгляду.
9. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.
10. Закінчення підготовчого судового провадження.

Рекомендована література: базова 4;5;8;10;14;18-22;24-27;
допоміжна 56;58;59;61;62;68;71;78;88.

Тема 7.2. Судовий розгляд (6 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Яке значення має стадія судового розгляду кримінального

провадження?
2. Що слід розуміти під загальними положеннями судового

розгляду?
3. У чому полягає суть незмінності складу суду?
4. У чому полягає безперервність судового розгляду?
5. Хто є учасником судового розгляду та які наслідки їх

неприбуття у судове засідання?
6. Яка роль головуючого у судовому засіданні?
7. Які межі судового розгляду кримінального провадження ?
8. Який процесуальний порядок застосування заходів забезпечення

кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під
час судового провадження?

9. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення
процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового
провадження.

10. Які заходи вживаються до порушників порядку судового
засідання?

11. У чому полягає процедура судового розгляду?
12. У чому полягають суть і завдання підготовчої частини судового

розгляду?
13. Які завдання вирішує суд під час судового розгляду?
14. Як встановлюється порядок дослідження доказів?
15. В чому полягає сутність судових дебатів?
16. Яка суть та призначення останнього слова обвинуваченого?
17. Які судові рішення приймаються у стадії судового розгляду?
18. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку?
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19. В чому полягає суть провадження в суді присяжних?

Рекомендована література: базова 4-
6;8;10;12;14;15;27;37;38;39;

допоміжна 56;59;60;62;71;88;93.

Тема 7.3. Особливі порядки кримінального провадження (1,5 год.).

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному

порядку?
2. Які особи мають право на апеляційне оскарження?
3. Назвіть судові рішення, які можуть бути оскаржені в

апеляційному порядку.
4. Що таке апеляція, її форма та зміст?
5. В чому полягає підготовка до апеляційного розгляду?
6. Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції.
7. Які підстави для скасування або зміни судового рішення?
8. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру)
суду апеляційної інстанції.

9. Які суб’єкти мають право на касаційне оскарження?
10. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному

порядку.
11. Що таке касаційна скарга та який її зміст?
12. Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції.
13. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом

касаційної інстанції?
14. Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним

Судом України.
15. Які суб’єкти мають право на звернення про перегляд судових

рішень Верховним Судом України?
17. В чому полягає допуск до провадження Вищим

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних
справ?

18. Дайте характеристику нововиявлених обставин.
19. Які особи мають право порушити питання про перегляд

судового рішення за нововиявленими обставинами?
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20. Які види судових рішень приймаються за наслідками
кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

Рекомендована література: базова 4;5;8;11;15;27;36;42;
допоміжна 57;58;60;61;68;72;78;93.

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
Теми рефератів:
1. Тлумачення кримінального процесуального закону.
2. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального

права в окремих державах (на прикладі Англії, Австралії, США, Канади).
3. 1 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

як засада кримінального провадження.
4. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада
кримінального судочинства.

5. Розумність строків як засада кримінального провадження.
6. Непрямі докази в кримінальному процесі.
7. Висновок експерта як джерело доказів.
8. Речові докази у кримінальному процесі.
9. Європейські стандарти визначення строків та їх дотримання у

кримінальному процесі України.
10. Порядок продовження та поновлення процесуальних строків.
11. Безоплатна правова допомога у кримінальному провадженні.
12. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія

розвитку та проблеми застосування.
13. Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо

дотримання положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.

14. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під
варту.

15. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних
підрозділів.

16. Об`єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
під час досудового провадження.

17. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового
розслідування.

18. Процесуальні особливості виклику та допиту малолітньої та
особи у кримінальному провадженні.
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19. Проблема застосування примусу під час проведення слідчих
(розшукових) дій і права людини.

20. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх види у кримінальному
процесі.

21. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
22. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про

підозру.
23. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
24. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки

до нього.
25. Ознайомлення учасників кримінального процесу з

матеріалами кримінального провадження.
26. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
27. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час

досудового розслідування.
28. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії

чи бездіяльність прокурора.
29. Підсудність у кримінальному судочинстві.
30. Процесуальний порядок та строки підготовчого судового

провадження.

9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Кримінальний процес – одна з дисциплін кримінально-правового

циклу, яка тісно пов’язана з кримінальним правом, кримінально-
виконавчим, кримінологією, адміністративним, трудовим, цивільним
правом та іншими дисциплінами. Слід також мати на увазі, що значна
частина норм кримінального процесу є бланкетними і знаходиться у
законах чи підзаконних актах.

Відповідно до навчального плану слухачі навчально-наукового
інституту економіки і права Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького виконують контрольну роботу з курсу
«Кримінальний процес». Контрольна робота запланована з метою
перевірки теоретичних знань та придбаних навичок застосування норм
кримінально-процесуального законодавства.
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Виконання контрольної роботи сприяє більш глибокому
засвоєнню положень та інститутів кримінального процесу, розвитку
навичок логічно викладати думки з аргументованими висновками,
правильному застосуванню закону.

Контрольна робота складається з теоретичного блоку та задач і
надається для перевірки в строк, що встановлений для слухачів ЧНУ ім.
Б.Хмельницького.

Завдання для контрольної роботи містять 10 варіантів. Номер
варіанта визначається за першою літерою прізвища.

Варіанти контрольних робіт:
Варіант №1 - літери А, Б;
Варіант №2 - літери В, Г;
Варіант №3 - літери Д, Е, Є, Ж;
Варіант №4 - літери З, І, Ї, Й, К;
Варіант №5 - літери Л, М;

Варіант №6 - літери Н, О;
Варіант №7 - літери П, Р;
Варіант №8 - літери С, Т, У;
Варіант №9 - літери Ф, Х, Ц, Ч;
Варіант №10 - літери Ш, Щ, Ю,Я

На початку виконання контрольної роботи необхідно ознайомитись з
цими методичними рекомендаціями, а також з рекомендованою
літературою.

ВАРІАНТ № 1
Тема: Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

План
1. Поняття та види шкоди, що підлягає відшкодуванню у

кримінальному провадженні.
2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про

відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних
органів та суду.

Задача № 1
Зінченко в день свого народження (йому виповнилося 16 років)

випив вина і в стані алкогольного сп’яніння прийшов в ресторан, де
вчинив хуліганство. Слідчий вніс відомості до Єдиного державного
реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, провів в повному
обсязі досудове слідство і склав обвинувальний акт.

Чи законні дії слідчого?
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Задача № 2
Мешканець м. Києва Іванов був викликаний для допиту як свідок у

справі про дорожньо-транспортну пригоду в Автозаводський РВ КМУ
УМВС України в Полтавській області. Після допиту свідок став
вимагати відшкодування йому витрат на проїзд в залізничному
транспортні і пред’явив квиток на проїзд в вагоні класу «люкс». Слідчий
виніс постанову про оплату витрат свідка Іванова, виходячи із вартості
квитку для проїзду в плацкартному вагоні.

Оцініть дії слідчого.

ВАРІАНТ № 2
Тема: Заходи забезпечення кримінального провадження.

План
1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального

провадження.
2. Загальні правила їх застосування.
3. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх

застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування
запобіжних заходів.

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів.
5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

Задача № 1
Соломін підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.

185 КК України. Викликаний для допиту як свідок батько підозрюваного
Соломін відмовився давати показання про відомі йому обставини
вчинення злочину сином.

Які дії слідчого при зазначених вище обставинах?

Задача № 2
Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин,

передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово-медична
експертиза для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень В
процесі подальшого розгляду справи потерпілий до видалення судді в
нарадчу кімнату для постановлення вироку заявив, що ніяких претензій
до підсудного не має і просить кримінальну справу закрити. Після
повернення з нарадчої кімнати суддя ухвалив вирок, яким затвердив
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угоду про примирення і звільнив винного від покарання з
випробуванням.

Хто повинен відшкодувати судові витрати?

ВАРІАНТ № 3
Тема: Загальні положення досудового розслідування.

План
1. Поняття стадії досудового розслідування.
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове

слідство.
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового

розслідування.

Задача № 1
Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру

досудових розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара.
Наступного дня після цього Козар звернувся до слідчого із заявою, в
котрій просив визнати його потерпілим і цивільним позивачем. Слідчий
роз’яснив Козару, що в даний час він не може бути визнаний потерпілим
і цивільним позивачем тому, що особа, яка вчинила злочин, не
встановлена.

Чи правильно поступив слідчий?

Задача № 2
Оперуповноважений Лавочкін, знаходячись у службових справах

на ринку, особисто спостерігав факт вимагання грошей у продавця
Пенкіна Сичовим. Останнього Лавочкін затримав і доставив до
райвідділу. При особистому обшуку в Сичова були виявлені і вилучені
гроші і газовий балончик.

Склавши протокол затримання, оперуповноважений пішов на
ринок для виявлення очевидців і допиту потерпілого, а потім – за місцем
проживання Сичова для провадження обшуку.

Чи ґрунтуються на законі дії оперуповноваженого?
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ВАРІАНТ № 4
Тема: Повідомлення про підозру.

План
1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.
3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
4. Зміна повідомлення про підозру.

Задача № 1
Після повідомлення Калову І.В. про підозру у вчиненні злочину

за ч. 5 ст. 185 КК України, слідчий обрав йому запобіжний захід –
домашній арешт, однак Калов І.В. через кілька днів зник з постійного
місця проживання. Після вжиття відповідних заходів встановити його
місце перебування не вдалося.

Які дії необхідно вчинити слідчому?

Задача № 2
В ході розслідування злочину, передбаченого ст. 257 КК України,

на адресу  старшого  слідчого у особливо важливих справах Іванова
неодноразово надходили анонімні листи з вимогами відмовитися від
розслідування справи і погрозами знищити його майно шляхом підпалу.
Якось, до Іванова з’явився представник садівничого товариства, до якого
входив слідчий, і повідомив, що на його (Іванова) дільниці сталася
пожежа, в результаті якої повністю згорів садовий будинок та майно, яке
знаходилося в ньому. Іванов виїхав на огляд місця події, після чого,
повернувшись в свій службовий кабінет, вніс відомості до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину,
передбаченого ст. 347 КК України, та розпочав досудове розслідування.

Оцініть правомірність дій слідчого Іванова та процесуальне
значення прийнятих ним рішень.

ВАРІАНТ № 5
Тема: Провадження негласних слідчих (розшукових) дій.

План
1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
2. Втручання у приватне спілкування.
3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.



272

Задача № 1
Сочнову було пред’явлено обвинувачення в тому, що він шляхом

зловживання довірою заволодів грошима Телеграфова у розмірі 23 тис.
гривень (ст. 190 КК України). Оскільки гроші потерпілому так і не були
повернуті, Телеграфов заявив вимогу про відшкодування заподіяних
злочином збитків і постановою слідчого був визнаний цивільним
позивачем. У підготовчий частині судового розгляду у даній справі до
судді звернувся Сьомін і також попросив визнати його цивільним
позивачем. Він пояснив, що півроку тому перед відїздом на роботу
вахтовим методом він передав Сочнову на зберігання відеомагнітофон,
про що було укладено договір. Після прибуття з вахти Сьомін став
вимагати повернення відеомагнітофону, але Сочнов сказав, що він віддав
його на деякий час одному знайомому, який недавно виїхав за кордон на
постійне місце проживання. До цього часу збитки Сьоміну не
відшкодовані.

Як повинен поступити суддя? Чи може пред’явлений Сьоміним
цивільний позов розглядатися разом з кримінальною справою?

Задача № 2
В процесі розслідування кримінальної справи за підозрою Кобець

в шахрайстві слідчий, допитуючи потерпілих, встановив, що після
арешту підозрюваної до її захисника Йовенко зверталося багато
громадян, які не були потерпілими у цій кримінальній справі. Вони
просили адвоката посприяти в отриманні від Кобець або від її родичів
грошей, переданих їй на купівлю валюти за меншим відношенням за
офіційним курсом, пропонуючи взамін не звертатися з заявою в слідчі
органи. Слідчий вирішив допитати Йовенка як свідка з метою
встановлення інших потерпілих від шахрайських дій Кобець.

Оцініть дії слідчого?

ВАРІАНТ № 6
Тема: Зупинення і закінчення досудового розслідування.

План
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення

досудового розслідування.
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
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5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про
застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Задача № 1
Під час розслідування кримінальної справи про крадіжку

автомашини «Жигулі» із гаража гр. Велігоши, потерпілий під час допиту
повідомив слідчому про злочин, очевидно, здійснив хтось із його
знайомих: або Никифорів, або Ілюхін, так як тільки їм було відомо про
придбання Велігошою автомашини «Жигулі». Слідчий допросив як
підозрюваних Никифорова та Ілюхіна у своєму кабінеті Автозаводського
РВ КМУ УМВС в Полтавській обл. та.

Дайте оцінку законності та обґрунтованості рішень слідчого.

Задача № 2
За фактом крадіжки мотоциклу із гаража Ющенка були внесені

відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В
результаті проведених слідчих дій та негласних слідчих (розшукових)
дій було встановлено, що злочин вчинив Базедов. На допиті як
підозрюваного Базедов пояснив, що вкрадений мотоцикл він продав, а
отримані гроші витратив.

До закінчення досудового слідства у даній справі до слідчого
надійшла заява від страхового товариства «Безнадійність», в якій була
пред’явлена вимога про стягнення з Базедова розміру страхової суми, яка
була сплачена товариством потерпілому Ющенку. Його мотоцикл було
застраховано у цьому товаристві.

Чи може позов страхового товариства «Безнадійність»
розглядатися разом з кримінальною справою?

ВАРІАНТ № 7
Тема: Підсудність кримінального провадження. Підготовче

провадження.

План
1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
3. Порядок і строки підготовчого провадження.
4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
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Задача № 1
Ковальов та Сисоєв підозрювалися в розкраданні товарно-

матеріальних цінностей із продовольчого магазину. Ковальов дав
показання про те, що крадіжку з магазину він скоїв сам, а Сисоєва під
час цього не було, оскільки він з ним не знайомий та раніше ніколи не
зустрічався. Слідчий приєднав до матеріалів кримінальної справи
фотознімки, які були зроблені під час огляду місця події, серед яких були
фотографії контрольного замку зі слідами злому. Крім цього, до справи
було приєднано фотознімок, виявлений при обшуку у Сисоєва, на якому
він і Ковальов стояли обнявшись серед інших громадян, які позували
фотографу.

Дайте порівняльну характеристику доказового значення
фотознімків місця події та фотознімку, виявленого під час обшуку у
Сисоєва.

Задача № 2
Тимошенко зайшов до магазину і скориставшись тим, що в

магазині, окрім продавця, нікого не було вирішив напасти на нього і
заволодіти виручкою. З ножем в руці він підбіг до продавця і почав
вимагати гроші. Заволодівши грошима, він намагався втекти з місця
події, але громадяни Іваненко і Петренко затримали його на виході з
магазину і доставили до найближчого райвідділу внутрішніх справ.

Вкажіть привід і підстави для початку кримінального
провадження.
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ВАРІАНТ № 8
Тема: Судовий розгляд.

План
1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному

провадженні.
3. Межі судового розгляду.
4. Процедура судового розгляду.

Задача № 1
17 грудня 2012 року були внесені відомості до Єдиного

державного реєстру досудових розслідувань про вчинення крадіжки в
автобусі у Редьки В.К. господарської сумки з речами. Слідчий, який
провадив досудове слідство, встановивши, що зазначений злочин вчинив
Піпкін через 7 днів повідомив йому про підозру у вчиненні злочину і
допитав Піпкіна як підозрюваного. 26 грудня 2012 року слідчий склав
обвинувальний акт і направив справу до суду.

Чи є в діях слідчого порушення норм кримінального
процесуального закону?

Задача № 2
Власов, Петров та Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з

метою заволодіння матеріальними цінностями в промтоварних
магазинах. Діючи за попередньою змовою, вони, під’їжджали до
магазину на автомобілі «Жигулі», який належав Чемченко, і, пограючи
сторожу обрізом мисливської рушниці, зв’язували його, після чого
зламували запори. Із магазина співучасники, як правило, розкрадали
найцінніші речі та завантажували їх в автомобіль, після чого Чемченко
відвозив украдене до себе додому.

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз
мисливської рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова
слідчим були знайдені ломик «фомка», відмички та зв’язки ключів. За
місцем проживання Чемченка були вилучені лише деякі з украдених
товарів, так як більшість з них він встиг реалізувати. Під час обшуку у
Чемченко був описаний та вилучений його власний автомобіль
«Жигулі».

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх
долю після вирішення справи. Який порядок приєднання до
кримінальної справи виявлених при обшуку предметів?
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ВАРІАНТ № 9
Тема: Виконання судових рішень у кримінальних справах.

План
1 . Поняття та значення стадії виконання судових рішень у

кримінальних справах.
2. Кримінально-процесуальне забезпечення стадії виконання

судових рішень.
3. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням

вироку.

Задача № 1
Володимирову (13 років), Рахімову (19 років), Головкову (18

років) було повідомлено про підозру в тому, що вони проникли в
продовольчий магазин і викрали звідти продукти на суму 115 тис.
гривень. В процесі подальшого розслідування кримінальну справу щодо
Володимирова було виділено в окреме провадження і в порядку,
передбаченому ст. 292 КПК, направлено до суду для вирішення питання
про застосування примусових заходів виховного характеру. Від власника
продовольчого магазину надійшов цивільний позов про відшкодування
матеріальних збитків, які були заподіяні злочином.

Хто і в якому порядку буде відшкодовувати матеріальні збитки?

Задача № 2
17 вересня 2012 року неповнолітній Пивов був затриманий в

порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні грабежу. 20
вересня 2012 року суддею місцевого суду було винесене рішення про
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 27 вересня
2012 року законний представник неповнолітнього заявив клопотання про
звільнення Пивова з під варти, вважаючи, що встановлений законом
строк перебування його в стані підозрюваного закінчився. Слідчий
відмовив у задоволенні клопотання, стверджуючи, що в його
розпорядженні є ще три дні (тобто до 30 вересня).

Оцініть обґрунтованість клопотання законного представника та
рішення слідчого.
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ВАРІАНТ № 10
Тема: Провадження у справах про злочини неповнолітніх.

План
1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини

неповнолітніх.
2. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.
3. Особливості провадження досудового і судового слідства у

справах про злочини неповнолітніх.
Задача № 1

Під час виїмки документів в бухгалтерії бухгалтер Чорна сховала
під одягом накладну, яка підлягала виїмці, і відмовилась її видати.
Слідчий Білий запропонував Чорній повернути накладну, інакше він
буде змушений вдатися до примусового вилучення документу. Чорна
заявила, що обшукувати її без постанови судді він не має права.

Як повинен поступити слідчий?

Задача № 2
Коробка був доставлений у лікарню з пораненням, від якого, не

дивлячись на надану йому допомогу, помер. Перед смертю, в палаті, він
розповів лікарю хто і при яких обставинах причинив йому це поранення.
Хворий Чиж, у якого був магнітофон, записав на магнітну стрічку
розповідь  Коробки і потім передав її слідчому. Слідчий, ознайомившись
із змістом представленого запису, прийняв рішення про затримання
особи, про яку йшлося як таку, що спричинила ушкодження Коробці.

Оцініть рішення слідчого.

10. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших

галузей права.
3. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у

підготовці фахівців-правознавців.
4. Поняття стадії кримінального процесу.
5. Система стадій кримінального процесу, їх загальна

характеристика, завдання та особливості.
6. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
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7. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних
правовідносин.

8. Кримінально-процесуальна форма.
9. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
10. Джерела кримінального процесуального права України.
11. Поняття кримінального процесуального закону та його

значення.
12. Структура Кримінального процесуального кодексу України.
13. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
14. Чинність кримінального процесуального закону у просторі,

часі і щодо осіб.
15. Умови застосування кримінального процесуального закону за

аналогією.
16. Поняття та значення засад кримінального провадження.
17. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх

реалізації.
18. Рівність перед законом і судом.
19. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
20. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.
21. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.
22. Презумпція невинуватості.
23. Забезпечення права на захист.
24. Змагальність сторін.
25. Гласність і відкритість судового розгляду.
26. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у

кримінальному судочинстві.
27. Сторони та інші учасники кримінального провадження.
28. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.
29. Суд, суддя в кримінальному процесі.
30. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
31. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне

становище у різних стадіях кримінального процесу.
32. Органи досудового розслідування та їх компетенція.
33. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.
34. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
35. Захисник і його процесуальне становище.
36. Представники та законні представники потерпілого, їх права

та обов’язки.
37. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні,

відмінність в їхньому процесуальному становищі.
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38. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути
допитані як свідки.

39. Обставини, що виключають можливість участі в
кримінальному провадженні.

40. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні.

41. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального
доказування.

42. Елементи кримінально-процесуального доказування.
43. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному

провадженні.
44. Поняття доказів, та їх класифікація.
45. Поняття джерел доказів та їх види.
46. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
47. Умови визнання доказів недопустимими.
48. Показання свідків і потерпілих.
49. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.
50. Документи, як джерела доказів.
51. Висновок експерта і його доказове значення.
52. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
53. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному

провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і
матеріалів кримінального провадження.

54. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.
55. Особливості досудового провадження, в якому заявлено

цивільний позов.
56. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних

строків.
57. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних

строків.
58. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.
59. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.
60. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та

їх види.
61. Правила застосування заходів забезпечення кримінального

провадження.
62. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
63. Порядок вирішення питання про накладення грошового

стягнення.
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64. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом,
порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним
правом.

65. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.
66. Тимчасовий доступ до речей і документів.
67. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний

порядок проведення.
68. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про

арешт майна та його розгляд.
69. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
70. Особисте зобов’язання.
71. Особиста порука.
72. Домашній арешт.
73. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
74. Застосування електронних засобів контролю.
75. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та

процесуальний порядок тримання особи під вартою.
76. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
77. Затримання з метою приводу.
78. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки

затримання.
79. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
80. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни

запобіжного заходу.
81. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
82. Етапи досудового розслідування.
83. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового

розслідування.
84. Особливості розслідування кримінальних проступків.
85. Поняття і значення загальних положень досудового

розслідування.
86. Підслідність та її види.
87. Початок та місце провадження досудового розслідування.
88. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх

продовження.
89. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
90. Недопустимість розголошення відомостей досудового

розслідування.
91. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
92. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
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93. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
94. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення

слідчих (розшукових) дій.
95. Допит та його процесуальне оформлення.
96. Пред’явлення для впізнання та його види.
97. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.
98. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок

проведення обшуку.
99. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення

окремих видів огляду.
100. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її

проведення.
101. Слідчий експеримент.
102. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення

окремих видів освідування.
103. Експертиза та підстави її проведення.
104. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
105. Випадки повідомлення про підозру.
106. Складання повідомлення про підозру.
107. Порядок повідомлення про підозру.
108. Вручення письмового повідомлення про підозру.
109. Зміна повідомлення про підозру.
110. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
111. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок

зупинення досудового розслідування.
112. Форми закінчення досудового розслідування.
113. Закриття кримінального провадження: підстави та

процесуальний порядок.
114. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від

кримінальної відповідальності.
115. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст

обвинувального акту.
116. Додатки до обвинувального акту.
117. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи

бездіяльності під час досудового розслідування.
118. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
119. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового

розслідування.
120. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.
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121. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з
одного суду до іншого.

122. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового
провадження.

123. Сутність і значення стадії судового розгляду.
124. Загальні положення судового розгляду.
125. Межі судового розгляду.
126. Етапи судового розгляду, їх зміст.
127. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.
128. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
129. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових

рішень в апеляційному порядку.
130. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть

бути оскаржені в апеляційному порядку.
131. Порядок і строки апеляційного оскарження.
132. Суть і завдання касаційного провадження.
133. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути

оскаржені в касаційному порядку.
134. Порядок і строки касаційного оскарження.
135. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом

України.
136. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
137. Види судових рішень Верховного Суду України та їх

обов’язковість.
138. Підстави для здійснення кримінального провадження за

нововиявленими обставинами.
139. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими

обставинами.
140. Види судових рішень за наслідками кримінального

провадження за нововиявленими обставинами.
141. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових

рішень.
142. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
143. Загальні засади міжнародного співробітництва у

кримінальному судочинстві.
144. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час

кримінального провадження.
145. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

(екстрадиція).
146. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
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147. Кримінальне провадження на підставі угод.
148. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
149. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
150. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Міжнародне право» вивчається відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галуззю знань
0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» впродовж
п’ятого навчального семестру. Загальний обсяг курсу становить 120
годин (4 кредити ESTC). На аудиторні заняття для студентів заочної
форми навчання відведено 10 годин (лекції – 6 годин, семінарські
заняття – 4 години). Самостійна та індивідуальна робота для студентів
заочної форми навчання складає відповідно 110 годин. Форма
підсумкового контролю – екзамен.

Навчальний курс «Міжнародне право» належить до циклу
нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Його
метою є ознайомлення з особливостями та закономірностями
міжнародного права як самостійної галузі права, основними тенденціями
сучасних міжнародних відносин.

Головним завданням курсу «Міжнародне право» є опанування
студентами системою міжнародних правових норм, принципів
міжнародного права, а також основоположних міжнародних юридичних
актів і документів. Особливе місце у процесі викладання дисципліни
посідає підготовка фахівців, які б орієнтувалися у загальних тенденціях
міжнародно-правового життя, особливостях їхнього впливу на Україну,
проблемах узгодження (імплементації) міжнародного законодавства з
національним. Важливою складовою вивчення курсу є також ретельне
опрацювання текстів міжнародних договорів, оскільки вони є основними
джерелами міжнародного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право»
студенти повинні знати: основи функціонування міжнародного права як
цілісної автономної системи, відмінної від інших національних правових
систем; місце і роль загальних принципів міжнародного права, механізм
формування та дії міжнародно-правових норм; особливості
правонаступництва та відповідальності у міжнародному праві;
міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів; міжнародно-
правовий режим територій; основи права зовнішніх зносин
(дипломатичного права); право міжнародних договорів та організацій
тощо.

Окрім того, студенти повинні вміти: орієнтуватися (аналізувати) в
системі міжнародного законодавства; порівнювати (осмислювати)
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національні нормативно-правові акти з точки зору їх відповідності
міжнародним;  формувати власну думку щодо основних тем курсу,
здійснювати самостійні наукові пошуки та дослідження,
послуговуватися понятійним апаратом міжнародного права при вивченні
інших юридичних дисциплін, використовувати здобуті знання для
збільшення ефективності майбутньої професійної діяльності.

Оволодіння знаннями забезпечується поєднанням різних форм і
методів навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні завдання,
самостійна робота, консультації.

2. ПРОГРАМА КУРСУ

Змістовий модуль 1.
Поняття сучасного міжнародного права

Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного права
Поняття, суть і значення міжнародного публічного права. Предмет

регулювання міжнародного права. Критерії розмежування міжнародного
публічного та міжнародного приватного права. Основні етапи історії
міжнародного права.

Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права
(специфічний предмет регулювання, суб’єкти міжнародного права;
процес створення норм та забезпечення їх дотримання). Взаємовплив
внутрішньодержавного та міжнародного права. Суверенітет держави і
необхідність відповідності внутрішньодержавного права міжнародному
праву. Проблема безпосереднього застосування норм міжнародного
права в діяльності органів держави. Національно-правова імплементація
норм міжнародного права: трансформація, інкорпорація, відсилання та
ін.

Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути.
Міжнародно-правові відносини.

Глобальні проблеми людства, пріоритет загальнолюдських
цінностей і міжнародне право. Проблема ефективності норм
міжнародного права. Шляхи подальшого підвищення ролі міжнародного
права в регулюванні міжнародних відносин.

Тема 2. Основні принципи та джерела сучасного міжнародного права
Поняття принципів міжнародного права. Значення принципів як

імперативного регулятора міжнародних відносин. Класифікація
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основних принципів міжнародного права (за юридичною природою,
умовами функціонування, сферою дії).

Становлення і розвиток основних принципів міжнародного права.
Кодифікація принципів міжнародного права в статуті ООН, Декларації
про принципи міжнародного права, Заключному акті
Загальноєвропейської наради з питань безпеки і співробітництва.

Основні принципи міжнародного права в галузі забезпечення миру
і міжнародної безпеки; міжнародного співробітництва; галузі
дотримання прав людини та основних свобод.

Поняття та сутність джерел міжнародного права. Міжнародний
договір – головне джерело сучасного міжнародного права. Соціальна і
юридична природа міжнародного договору. Міжнародний звичай як
джерело міжнародного права. Значення міжнародного звичаю в
сучасному міжнародному праві. Засоби формування міжнародних
звичаїв. Класифікація міжнародних звичаїв. Значення актів міжнародних
органів і організацій для формування норм міжнародного права. Загальні
принципи права в системі джерел міжнародного права: питання визнання
в теорії і практиці. Міжнародні судові рішення і їх значення для
формування норм міжнародного права. Вплив національного
законодавства і рішень національних судових установ на формування
міжнародно-правових норм.

Тема 3. Суб’єкти міжнародного права
Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Держава як

основний суб’єкт міжнародного права. Поняття та ознаки державного
суверенітету. Міжнародна правосуб’єктність складних держав, проблема
міжнародної правосуб’єктності членів федерації. Визнання держави,
юридичні наслідки тазначення. Теорії визнання (конститутивна та
декларативна). Види та форми визнання. Визнання уряду: критерії,
форма, засоби. Участь держав у міжнародних організаціях та їх
визнання.

Особливості міжнародної правосуб’єктності міжнародних
(міждержавних) організацій. Роль Міжнародного Суду ООН в питаннях
правосуб’єктності міжнародних організацій. Проблеми
правонаступництва міжнародних організацій.

Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, що виборюють
свою незалежність. Проблема визнання організацій опору і національно-
визвольних рухів. Способи реалізації права на самовизначення і
міжнародна правосуб’єктність.
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Нетипові суб’єкти міжнародного права (Ватикан, вільне місто).
Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб,
суб’єктів федерацій, транснаціональних корпорацій та інших інституцій.

Тема 4. Міжнародно-правове визнання та правонаступництво держав
Поняття і теорії міжнародно-правового визнання (конститутивна,

декларативна, дискримінаційна). Об’єкти визнання і специфіка визнання
окремих об’єктів. Форми і види міжнародно-правового визнання:
визнання de jure, de facto, ad hoc.

Правонаступництво в міжнародному праві. Основні принципи
правонаступництва суб’єктів міжнародного права Проблеми
правонаступництва держав у результаті соціальних революцій; у випадку
деколонізації; при об’єднанні, розділі держав, інших територіальних
змінах. Права і обов’язки держав в сфері правонаступництва.

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо
міжнародних договорів 1978 р. Віденська конвенція про
правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів
і державних боргів 1983 р. Правонаступництво колишніх радянських
республік в результаті розпаду СРСР.

Тема 5. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів
Мирні засоби – єдиний правомірний шлях вирішення спорів між

державами. Конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 1907 р.
Статут 00Н. Декларація про принципи міжнародного права 1970 р.,
Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975
р..

Поняття «спір», «ситуація» «конфлікт». Міжнародний спір:
поняття, особливості, види. Засоби, форми і методи вирішення
міжнародних спорів.

Безпосередні переговори як головний початковий засіб
встановлення і регулювання відносин між державами і як головний засіб
вирішення міжнародних справ. Класифікація дипломатичних
переговорів. Переговори двосторонні і багатосторонні. Значення
переговорів на вищому рівні і на міжнародних конференціях.
Консультації як особлива форма переговорів між державами.
Консультації факультативні та обов’язкові.

Добрі послуги і посередництво. Міжнародна слідча та примирна
процедура. Слідчі та узгоджувальні комісії: порядок формування та
особливості роботи.
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Міжнародні третейські суди (арбітражі). Історія розвитку та
процедура діяльності третейських судів. Види міжнародних третейських
судів. Постійна палата Третейського суду в Гаазі. Арбітражна процедура
і правила арбітражного процесу.

Міжнародний судовий розгляд. Загальні положення, юрисдикція
міжнародних судових установ: факультативна і обов’язкова. Джерела
права і процедура розгляду справ. Постійна палата Міжнародного
правосуддя. Компетенція і організація Міжнародного суду ООН.
Рішення, консультативні висновки і постанови Міжнародного суду ООН.
Вирішення спорів в ЄС та ОБСЄ. Вирішення спорів в СНД.

Тема 6. Відповідальність у міжнародному праві
Поняття та види міжнародних правопорушень. Міжнародні

злочини і міжнародні делікти.
Поняття та юридична природа міжнародно-правової

відповідальності: підстави, принципи, цілі. Роль інституту
відповідальності в функціонуванні міжнародного права. Система
міжнародно-правової відповідальності (реституція, компенсація та
сатисфакція (поняття, співвідношення та взаємодія).

Міжнародно-правова відповідальність держави. Відповідальність
держави за поведінку її органів і посадових осіб. Відповідальність
держави за шкідливі наслідки правомірної діяльності. Обставини, що
виключають відповідальність держави. Особливості відповідальності
держави за міжнародні злочини. Процесуальні питання реалізації
відповідальності держави. Міжнародно-правова відповідальність
міжнародних організацій. Спільні і особливі риси в порівнянні з
відповідальністю держави.

Поняття, суть та сучасна система контрзаходів (контрмір) у
міжнародному праві Місце контрзаходів в механізмі міжнародно-
правового регулювання.

Кримінальна відповідальність фізичних осіб за міжнародні
злочини. Основні міжнародно-правові акти про кримінальну
відповідальність фізичних осіб. Особливості порядку притягнення до
відповідальності.

Тема 7. Територія в міжнародному праві
Поняття та види територій в міжнародному праві: державна

територія; територія з міжнародним режимом; територія зі змішаним
режимом.
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Юридична природа і склад державної території. Об’єкти, що
прирівнюються до державної території. Проблема анклавів та ексклавів.
Правові основи та способи зміни, втрати та набуття державної території.

Державні кордони та їх правовий режим. Законодавство України
про територіальне верховенство і режим державних кордонів.
Міжнародні договори про режим кордонів. Державні сервітути. Поняття,
види та порядок їх встановлення.

Міжнародні ріки та озера. Міжнародно-правовий режим рік
Європи (Дунай, Рейн). Господарське використання міжнародних рік.

Міжнародно-правовий режим міжнародних проток (Гібралтарська,
Чорноморська протоки) і каналів (Панамський, Суецький, Нільський
канали).

Класифікація морського простору та його міжнародно-правовий
режим. Міжнародний район морського дна та його режим. Правовий
статус полярних просторів Арктики і Антарктики. Особливості
діяльності держав в цих районах.

Змістовий модуль 2.
Міжнародні договори щодо регулювання діяльності держав та

міжнародних організацій

Тема 8. Право міжнародних договорів
Роль договору в сучасних міжнародних відносинах. Поняття права

міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів.
Поняття міжнародного договору, їх класифікація. Суб’єкти

міжнародних договорів. Договори між державами. Договори
міжнародних організацій. Питання про правоздатність міжнародних
організацій у міжнародних договорах.

Форма міжнародного договору, його структура. Мови міжнародних
договорів.

Укладення міжнародного договору. Повноваження щодо укладення
договорів. Етапи (стадії) укладення міжнародних договорів.

Порядок набуття чинності міжнародного договору. Питання
застережень до міжнародних договорів, юридичні наслідки застережень.

Дія міжнародного договору. Порядок виконання міжнародних
договорів. Договір і треті держави чи міжнародні організації. Колізія
міжнародних договорів. Проблема співвідношення міжнародного
договору і національного законодавства. Імплементація міжнародних
договорів. Забезпечення виконання міжнародних договорів.
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Чинність міжнародних договорів. Припинення і призупинення
міжнародних договорів: юридичні підстави і правові наслідки. Вплив
збройних конфліктів чи катаклізмів на долю міжнародних договорів.

Тлумачення міжнародних договорів. Об’єкти та джерела
тлумачення міжнародних договорів. Суб’єкти тлумачення міжнародних
договорів.

Тема 9. Права людини і міжнародне право
Поняття населення держави та його склад. Громадянство і його

значення в сучасних міжнародних відносинах. Правове положення
громадян держави, іноземців та осіб без громадянства. Регулювання
питань громадянства в національному законодавстві України та інших
держав. Проблема подвійного громадянства. Міжнародне
співробітництво з питань подвійного громадянства.

Право притулку. Правовий статус біженців. Міжнародне
співробітництво з питань біженців. Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців та проблеми захисту біженців в сучасних
умовах.

Міжнародне співробітництво з питань дотримання прав людини і
основних свобод. Міжнародні акти з питань дотримання прав людини і
основних свобод. Регіональні угоди з питань дотримання прав людини і
основних свобод. Проблема імплементації угод з питань дотримання
прав людини і основних свобод. Роль міжнародних організацій у
налагодженні міждержавного співробітництва в питаннях дотримання
прав людини і основних свобод, їх функції і повноваження.

Міжнародно-правовий захист прав людини і основних свобод на
універсальному (в рамках ООН) та регіональному рівнях. Комітет ООН з
прав людини. Європейський суд з прав людини. Міжнародних захист
прав жінок і дітей.

Тема 10. Право зовнішніх зносин (дипломатичне право)
Поняття , джерела та система дипломатичного та консульського

права. Міжнародні конвенції з дипломатичного та консульського права:
Віденські конвенції 1961, 1963, 1969 та 1975 рр. Двосторонні консульські
конвенції. Національне законодавство України про зовнішні зносини.

Органи зовнішніх зносин держави: внутрішні (глава держави,
парламент, уряд, відомство зовнішніх зносин) та зовнішні (дипломатичні
та консульські представництва, тимчасові органи). Роль інших
державних органів в сфері зовнішніх зносин.
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Дипломатичні представництва, їх види, склад, структура та
функції. Порядок призначення та відкликання дипломатичних
представників. Класи дипломатичних представників і дипломатичні
ранги.

Дипломатичні привілеї та імунітети. Привілеї та імунітети
дипломатичного, адміністративно-технічного та обслуговуючого
персоналу. Обов’язки персоналу щодо країни перебування. Постійні
представництва держав при ООН та інших міжнародних організаціях.

Дипломатичний протокол: дипломатичні документи (особисті
ноти, вербальні ноти, пам’ятні записки, меморандуми). Дипломатичні
прийоми: поняття, види, порядок проведення

Правове регулювання організації та діяльності консульських
установ. Відмінність консульських представництв від дипломатичних.
Функції консульських установ. Класи консулів. Консульський патент і
екзекватура. Консульські привілеї та імунітети.

Тема 11. Право міжнародних організацій та міжнародних
конференцій

Історія міжнародних організацій, її основні етапи. Сучасне
значення міжнародних організацій

Юридична природа міжнародних організацій. Статут організації як
міжнародний договір особливого виду. Проблема юридичної сили актів
міжнародних організацій. Особливості міжнародної правосуб’єктності.
Організаційний механізм міжнародних організацій, основні тенденції
його розвитку.

Загальна характеристика окремих міжнародних організацій, що
відіграють важливу роль як на всесвітньому, так і на регіональному рівні
(ООН, її спеціалізовані установи, Рада Європи, Європейський Союз
тощо).

Особливості діяльності міжнародних конференцій (поняття, коло
учасників, порядок роботи, види і правове значення актів конференцій.

Роль міжнародних неурядових організацій в міжнародних
відносинах.

Тема 12. Міжнародне право в період збройних конфліктів
Поняття міжнародного гуманітарного права. Міжнародні збройні

конфлікти та збройні конфлікти неміжнародного характеру.
Міжнародно-правові акти, що регулюють дії держав під час

збройних конфліктів. Обов’язковість норм міжнародного права, що
стосуються збройних конфліктів, для всіх учасників цих конфліктів.
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Початок ведення війни і його правові наслідки. Засоби і методи
(способи) ведення війни, критерії їх оцінки. Нейтралітет у війні, його
поняття і види. Правовий статус учасників збройних конфліктів.
Комбатанти і некомбатанти. Режим військового полону.

Міжнародно-правовий захист жертв війни. Питання захисту
цивільного населення і невоєнних об’єктів. Проблема захисту
культурних цінностей під час збройного конфлікту.
Закінчення війни і її міжнародно-правові наслідки.

3. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1.
Основні принципи та джерела сучасного міжнародного права

Мета: з’ясувати сутність поняття принципів міжнародного права та
їх значення, охарактеризувати види принципів міжнародного права;
визначити поняття та сутність джерел міжнародного права, їх
класифікацію; проаналізувати міжнародні договори як основне джерело
міжнародного права

Зміст семінарського заняття:
1. Поняття принципів міжнародного права, їх значення.
2. Класифікація принципів міжнародного права.
3. Поняття і сутність джерел міжнародного права.
4. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного права.
5. Міжнародно-правовий звичай в системі джерел міжнародного

права.

Ситуативні завдання:
Завдання №1

Відомо, що основні принципи міжнародного права є «найбільш
загальними нормами міжнародного права, що визначають його головний
зміст» (И. Лукашук Международное право. Общая часть – М., 2005).
Саме тому міжнародне співтовариство неодноразово намагалося
визначити їх якомога повний перелік і деталізувати зміст кожного з них.
Про важливу роль основних принципів міжнародного права свідчить не
лише їх закріплення у провідних багатосторонніх міжнародно-правових
актах, але і те, що зараз вони сприймаються національними правовими
системами, включаючи правову систему України (ст. 9 Конституції
України).
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Запитання до завдання №1:
Які визначальні ознаки основних принципів сучасного

міжнародного права з погляду їх обов’язкової сили, просторової та
об’єктної сфери дії, способів утворення?

Яку роль відіграють основні принципи міжнародного права і яке
місце вони займають у рамках міжнародної системи?

У чому полягає подібність і відмінність між основними
принципами міжнародного права і загальними принципами права, що
згадуються у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН?

Як змінювався перелік основних принципів міжнародного права у
міжнародно-правових документах багатостороннього характеру
протягом другої половини ХХ століття?

Завдання №2
Розташуйте основні принципи міжнародного права за ступенем їх

важливості (від найважливішого до найменш важливого). При підготовці
використовуйте тексти міжнародних документів, передусім Статуту
ООН та Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.

Завдання №3
Збройні сили держави А. вторглися на територію держави Б. При

завданні бомбових ударів по об’єктах держави Б. використовувалися
авіабази держави В. Вони були надані на прохання держави А. Держава
Б. кваліфікувала дії держав А. і Б. як здійснення агресії і звернулася до
Ради Безпеки ООН з проханням застосувати санкції до цих держав.

Держава В. заявила, що порушення питання про санкції стосовно
неї неправомірне, оскільки її збройні сили у воєнних операціях проти
держави Б. участі не брали.

Запитання до завдання №3:
Чи порушуються діями держав А. і В. основні принципи

міжнародного права?
Яким чином участь ООН впливає на правомірність збройного

колективного придушення агресії?

Завдання №4
Португалія мала два анклави на території Індії. Уряд Індії прийняв

рішення припинити до них доступ Португалії. Португалія відстоювала
своє право на прохід тим, що це право проходу через територію Індії
склалось як локальний звичай, з яким мовчазно погоджувалась
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Великобританія, а пізніше й Індія в порядку правонаступництва після
здобуття незалежності. Індія заперечувала, наполягаючи на тому, що для
виникнення локального звичаю необхідна практика більше ніж двох
держав. А як вважаєте Ви? Відповідь аргументуйте.

Методичні вказівки до семінарського заняття № 1:
При розгляді першого питання необхідно визначити поняття

принципів міжнародного права як загальновизнаних, імперативних (jus
cogens) норм міжнародного правового порядку, що утворюють
фундамент міжнародного права та покликані забезпечити стабільне та
ефективне функціонування міжнародної правової системи. Їхнє
дотримання є загальнообов’язковим для всіх суб’єктів міжнародного
права. Важливо також ознайомитися із основними нормативно-
правовими актами, в яких закріплено принципи міжнародного права,
зокрема із Статутом ООН (преамбула, ст. 1, ст. 2), Декларацією про
принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і
співробітництва між державами 1970 р.., Заключному акті Наради з
питань безпеки і співробітництва в Європі 1975 р., Декларації
тисячоліття ООН 2000 р. тощо.

Опрацьовуючи друге питання, слід з’ясувати та охарактеризувати
основні принципи міжнародного права, зокрема незастосування сили або
погрози силою, мирного вирішення спорів, самовизначення народів,
суверенної рівності держав, добросовісного виконання міжнародних
зобов’язань та ін.

Готуючись до третього питання, студент має розкрити поняття та
систему джерел міжнародного права. При цьому варто пам’ятати, що не
існує визнаного всіма суб’єктами міжнародного права правового акту,
яким би встановлювався повний перелік його джерел Статут
Міжнародного суду ООН в ст. 38 виокремлює такі види джерел
міжнародного права: міжнародні конвенції (договори); міжнародні
звичаї; загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; судові
рішення та доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного
права різних націй у якості допоміжного засобу для визначення правових
норм.

У четвертому питанні слід охарактеризувати міжнародно-правовий
договір як основний вид джерел міжнародного права, його соціальну та
юридичну природу. Доцільно зупинитися і на класифікації міжнародних
договорів, особливостях їхнього укладання, дії та зупинення
(призупинення), навести відповідні приклади.
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У п’ятому питанні необхідно визначити поняття міжнародного
звичаю як джерела міжнародного права та його значення, назвати засоби
формування міжнародних звичаїв, їх класифікацію.

Рекомендовані джерела:
базові: 9, 14, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 32–35, 37, 39, 41;
допоміжні: 14, 17, 19.

Семінар № 2.
Територія в міжнародному праві

Мета: визначити поняття та види територій у міжнародному праві,
з’ясувати особливості правового статусу державної території,
території з міжнародним режимом, території зі змішаним режимом;
охарактеризувати міжнародно-правовий режим міжнародних рік та
озер, міжнародних проток і каналів, морського простору та морського
дна

Зміст семінарського заняття:
1. Поняття та види територій в міжнародному праві:

1.1. державна територія;
1.2. територія з міжнародним режимом;
1.3. території зі змішаним режимом.

2. Поняття та юридична природа державної території.
3. Особливості розмежування державної території.
4. Державні кордони, їх режим.
5. Міжнародні ріки та озера, їх режим.
6. Міжнародно-правовий режим міжнародних проток і каналів.
7. Класифікація морського простору та його міжнародно-правовий

режим.

Ситуативні завдання:
Завдання №1

Прикордонні служби держави А. затримали громадянина третьої
держави за перетин кордону в недозволеному місці. Затриманий заявив
про свою невинуватість і пояснив, що на території не було жодних ознак
державного кордону (демаркаційних знаків), тому і відбулося
порушення.
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Запитання до завдання №1:
У чому полягає сутність охорони державного кордону і які

повноваження органів державної влади та управління у цій сфері?
Яка нормативна основа режиму держаного кордону і яким чином

регулюються дії, пов’язані з його перетином особами і транспортними
засобами?

Як вирішуються інциденти, пов’язані з порушенням режиму
державного кордону?

Завдання №2
Іноземний військовий корабель зайшов у територіальне море

держави Б. Екіпаж прикордонного кораблю цієї держави запитав його
про цілі візиту. «Нічого не сталося, – відповів капітан іноземного судна,
– ми зайшли з метою мирного проходу». На зауваження про необхідність
спеціального дозволу, капітан відповів, що він їм не потрібен.

Запитання до завдання №2:
Де проходить морський кордон держави?
Чи потрібний дозвіл на його перетин?
Що означає «мирний прохід»? Чи потрібне дозвіл на його

здійснення?

Завдання №3
Іноземне судно, що здійснювало наукові дослідження на

морському дні в межах континентального шельфу України, було
затримано відповідними органами. Екіпажу судна було запропоновано
припинити дослідження, оскільки судно не мало на це дозволу.

Капітан судна з вимогою не погодився. Він вважав, що Україна має
суверенні права на розвідку і розробку свого континентального шельфу,
але не на дослідження. На його думку, дослідження можуть проводити і
неприбережні держави і згоди чи дозволу України на це не потрібно.

Запитання до завдання №3:
Що таке континентальний шельф?
Дайте оцінку наведеному факту.

Завдання №4
Острів Зміїний у Чорному морі до Другої світової війни належав

Бессарабській автономії, що входила до складу Румунії. У 1939 р.
Бессарабія за угодою передала острів до території колишнього СРСР, у
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результаті чого було створено Автономну область Молдова у складі
Української РСР.

Після закінчення війни держави-переможниці уклали угоду щодо
визначення кордонів. При демаркації кордонів після Потсдамської
конференції цей острів був визнаний територією СРСР. Із розпадом
СРСР Румунія висунула претензії щодо повернення острова Зміїного як
історичної спадщини.

Запитання до завдання №4:
Як розв’язати спір, що виник через острів Зміїний?
За допомогою яких механізмів можливе врегулювання вказаної

ситуації?

Методичні вказівки до семінарського заняття № 2:

Розглядаючи перше питання, слід визначити поняття території в
міжнародному праві та охарактеризувати її види – державна територія,
територія з міжнародним режимом, територія зі змішаним режимом. Так,
державна територія – це територія, що правомірно знаходиться під
суверенітетом конкретної держави, над якою нею здійснюється
територіальне верховенство. Територія з міжнародним режимом
(міжнародна територія) – це територія, на яку не поширюється
суверенітет якоїсь держави. До таких територій належать відкрите море;
міжнародний район морського дна (морське дно та його надра за межами
континентального шельфу прибережних держав (за межами національної
юрисдикції); повітряний простір за межами державних територій;
Антарктика; космічний простір, Місяць та інші небесні тіла. Територія зі
змішаним режимом – це територія, на якій діють одночасно як норми
міжнародного права, так і норми національного законодавства
прибережних держав. Своєрідним різновидом територій є території з
особливим міжнародним режимом – це демілітаризовані і нейтралізовані
зони і зони миру

При вивченні другого та третього питань необхідно з’ясувати
сутність поняття державної території, встановити, якими факторами
визначається її юридична природа та правовий статус (територіальне
верховенство держави, суверенна влада та ін.); охарактеризувати
критерії розмежування державної території.

При опрацюванні четвертого питання студент має визначити
поняття державного кордону, його види (природні (орографічні),
геометричні; повітряні, сухопутні, морські), порядок встановлення (на
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суші, на морі, на судноплавних та несудноплавних річках, на штучних
водоймах, в повітрі тощо) та позначення (прикордонні знаки). Важливо
зрозуміти сутність понять «делімітація» – договірне встановлення лінії
(межі) державного кордону, яке здійснюється за картами з детальними
зображеннями на них рельєфу, гідрографії, населених пунктів та ін.
фізико-географічних об’єктів; «демаркація» – визначення лінії
державного кордону на місцевості згідно з договорами про делімітацію
кордонів і доданими до них картами та позначення її прикордонними
знаками; «редемаркаія» – відновлення лінії державного кордону на
місцевості та позначення її прикордонними знаками на підставі діючих
договірних документів.

При розгляді п’ятого питання варто з’ясувати особливості
міжнародно-правового режиму міжнародних рік та озер. Відповідно до
норм міжнародного права, до них відносять: міжнародні ріки,
прикордонні ріки та прикордонні озера. Міжнародними є ріки, що
протікають по території двох і більше держав і є судноплавними (Дунай,
Рейн, Конго та ін). На міжнародних ріках на підставі договірних чи
звичайних норм міжнародного права встановлюється, як правило,
свобода судноплавства для торгових суден прибережних держав.
Прикордонними є ріки, що розділяють території двох і більше держав
(Амур, Буг, Тиса та ін.). Правовий режим прикордонних рік
установлюється зазвичай або договором про кордон, або внутрішнім
законодавством прибережних держав, що мають спільний кордон.
Прикордонними називають озера, через які проходить державний кордон
двох чи декількох держав. Такі озера можуть бути безстічними, тобто не
з’єднаними з океаном (Каспійське море) і з’єднаними з океаном (Великі
Озера Північної Америки). На підставі спеціальних договорів на
прикордонних озерах зазвичай установлюється свобода торгового
судноплавства прибережних держав.

Опрацьовуючи шосте питання, студент повинен розкрити
міжнародно-правовий режим міжнародних проток і каналів
(Гібралтарської, Чорноморської проток, Панамського, Суецького,
Нільського та інших каналів).

Вивчаючи сьоме питання, потрібно визначити поняття морського
простору та його міжнародно-правовий режим. Доцільно вказати, що
проблемами морського простору займається спеціальна галузь
міжнародного права – міжнародне морське право. Основними
документи, що регулюють правовий режим морського простору є
Конвенція про відкрите море 1958 р. та Конвенція ООН з морського
права 1982 р. Необхідно розкрити поняття відкритого моря та його
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свобод (свобода судноплавства, свобода риболовства, свобода
прокладання підводних кабелів та трубопроводів, свобода польотів над
відкритим морем, свобода будувати штучні острови, свобода наукових
досліджень тощо), поняття територіального моря, прилеглої та вільної
економічної зон та ін.

Рекомендовані джерела:
базові: 6, 10, 16, 22, 28, 29, 32, 37, 39, 41;
допоміжні: 2, 18.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання для самостійної роботи складаються із опрацювання
питань, що виносяться на самостійне вивчення, та підготовки реферату,
присвяченого діяльності однієї з міжнародних організацій.

Перелік питань для самостійного опрацювання

1. Поняття міжнародного публічного права, предмет його
регулювання.

2. Співвідношення міжнародного публічного права з міжнародним
приватним правом, критерії їх розмежування.

3. Основні етапи історії міжнародного права.
4. Взаємодія та взаємозв’язок міжнародного й

внутрішньодержавного права.
5. Система міжнародного права, його галузі та інститути.
6. Міжнародно-правові відносини: поняття та склад.
7. Поняття та види суб’єктів міжнародного права.
8. Держава як основний суб’єкт міжнародного права.
9. Міжнародні (міждержавні) організації – спеціальні суб’єкти

міжнародного права.
10. Міжнародна правосуб’єктність народів, націй, що виборюють

свою незалежність.
11. Нетипові суб’єкти міжнародного права (Ватикан, вільне місто).
12. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичних та

юридичних осіб.
13. Поняття та теорія міжнародно-правового визнання.
14. Форми і види міжнародно-правового визнання.
15. Поняття та сутність правонаступництва держав.
16. Правонаступництво стосовно міжнародних договорів.
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17. Правонаступництво стосовно державної власності, державних
архівів і державних боргів.

18. Правонаступництво держав СНД.
19. Міжнародний спір: поняття, особливості, види.
20. Засоби, форми і методи вирішення міжнародних спорів.
21. Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів.
22. Процес і органи вирішення спорів в ООН.
23. Міжнародно-правовий статус третейських судів (арбітражів).
24. Вирішення спорів в ЄС та ОБСЄ.
25. Вирішення спорів в СНД: поняття та особливості.
26. Поняття міжнародно-правової відповідальності як інституту

міжнародного права, її мета та функції.
27. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
28. Обставини, що виключають міжнародно-правову

відповідальність.
29. Поняття права міжнародних договорів, його джерела.
30. Поняття міжнародного договору, їх класифікація. Кодифікація

міжнародних договорів.
31. Форма міжнародного договору, його структура. Мови

міжнародних договорів.
32. Укладення міжнародного договору: основні стадії (етапи).

Сторони в договорах.
33. Дія міжнародних договорів, їх чинність.
34. Умови недійсності договорів, припинення або призупинення їх

дії.
35. Універсальні міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

загальна характеристика.
36. Регіональні міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

загальна характеристика.
37. Поняття, джерела та система дипломатичного права.
38. Органи зовнішніх зносин: поняття та види.
39. Дипломатичні представництва, їх види, структура, склад та

функції.
40. Дипломатичний персонал
41. Дипломатичні привілеї та імунітети.
42. Дипломатичний протокол: поняття та загальна характеристика.
43. Поняття та види дипломатичних документів.
44. Дипломатичні прийоми: поняття, види, порядок проведення.
45. Поняття та основи консульського права.
46. Консульські установи: види, функції, персонал.
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47. Консульські імунітети і привілеї.
48. Міжнародні організації: поняття та класифікація.
49. Членство в міжнародних організаціях. Членство в ООН.
50. Правовий статус ООН.
51. Генеральна Асамблея ООН.
52. Рада безпеки ООН.
53. Міжнародний суд ООН.
54. Спеціалізовані органи ООН.
55. Міжнародні регіональні організації.
56. Європейський Союз: цілі та принципи діяльності.
57. Інституційний механізм Європейського Союзу.
58. Роль Європейського Союзу у правовому регулюванні

європейської інтеграції.
59. Сутність Європейської політики сусідства (ЄПС). Східне

Партнерство.
60. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО).
61. Рада Європи: статутні цілі, принципи діяльності, структурні

органи.
62. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
63. Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).
64. Міжнародне право в період збройних конфліктів: цілі, принципи

і джерела.
65. Кримінальна відповідальність військових злочинців.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ (ПИСЬМОВОЇ) РОБОТИ
Письмова робота виконується у вигляді реферату з відповідної

теми, перелік яких подано нижче. Її загальний обсяг має становити 15 –
20 сторінок.

Письмова робота повинна складатися з титульного аркуша, змісту,
вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел. На
титульному аркуші роботи вказується міністерство, якому
підпорядковується навчальний заклад, його назва; кафедра, на якій
виконується робота; назва реферату; прізвище, ім’я, по батькові
студента-автора; інститут, напрям підготовки, курс, група та форма
навчання, за якою він навчається; науковий ступінь, посада, прізвище,
ім’я, по батькові викладача.

Зміст письмової роботи має відображати ключові питання
досліджуваної теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми,
визначаються мета та завдання дослідження. Основна частина роботи
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передбачає глибоке й всебічне розкриття обраної теми. При підготовці тексту
роботи слід дотримуватися наукового стилю, викладати думки чітко, ясно й
логічно, не припускаючись повторів і помилок, уникати суперечностей. У
висновках підбиваються підсумки дослідження, викладаються теоретичні
узагальнення та практичні рекомендації (за можливості).

Реферат має бути надрукований за допомогою загальноприйнятих
технічних засобів (друкарська машинка чи комп’ютер) на одному боці білого
аркушу паперу формату А4 (210 x 297 мм) або виконана рукописним
способом за умови чіткого розбірливого почерку з використанням
чорнила синього або чорного кольору. Машинописний текст
оформляється шрифтом Times New Roman текстового редактора Word
(кегль 14, інтервал 1,5). Щільність тексту повинна бути однаковою.
Сторінки роботи обмежуються полями: ліве – не більше 30 мм, праве – не
менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.
Заголовки розділів друкують великими (прописними) літерами жирним
шрифтом по центу сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої
великої) жирним шрифтом із абзацного відступу. Нумерація сторінок у
роботі проставляється наскрізна, включаючи список літератури та
додатки, і починається з титульного аркуша, на якому номер не
вказується. Номери сторінок позначаються у правому верхньому кутку
сторінки.

Посилання на джерела роблять у квадратних дужках із зазначенням
номера джерела у списку використаних джерел і сторінки, на якій
міститься думка, що цитується автором. Наприклад, [15, 44], де 15 –
номер джерела у списку використаних джерел, а 44 – номер сторінки, з
якої процитовано думку вченого (норму законодавчого чи іншого
нормативно-правового акту). Якщо студент посилається на електронне
джерело, то достатньо зазначити у квадратних дужках лише його
порядковий номер у списку використаних джерел – [16].

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ (ПИСЬМОВИХ РОБІТ):

1. Міжнародно-правовий статус ООН.
2. Генеральна Асамблея ООН.
3. Рада Безпеки ООН.
4. Міжнародний Суд ООН.
5. Міжнародно-правовий статус ЮНЕСКО.
6. Міжнародно-правовий статус Європейського Союзу
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7. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО).
8. Рада Європи
9. Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).
10. Міжнародно-правовий статус СНД.
11. Організація американських держав.
12. Африканський союз (Організація африканської єдності).
13. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол.
14. Всесвітня торгівельна організація (ВТО)
15. Міжнародний валютний фонд
16. Ліга рабських держав.
17. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
18. Всесвітній поштовий союз
19. Всесвітня організація охорони здоров’я
20. Форум «Азія – Європа» (АСЕМ).

6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1) Міжнародне право – це:
a) сукупність правових норм, договірних та звичаєвих, що
напрацьовані в результаті домовленостей між державами і регулюють
відносини між учасниками міжнародного спілкування;
b) сукупність міжнародних відносин, що регулюють поведінку
суб’єктів міжнародного права;
c) сукупність прийомів та методів зовнішньої політики держав і
міжнародних організацій;
d) сукупність національних прав держав, що є членами Організації
Об’єднаних Націй.
2) Предметом правового регулювання міжнародного публічного права
є:
a) майнові та особисті відносини, що пов'язані з територією двох чи
більшої кількості держав;
b) майнові та особисті відносини, учасниками яких є іноземні фізичні
та юридичні особи;
c) в основному відносини між суверенними державами;
d) в основному відносини між суверенними державами та
e) міжнародними організаціями.
3) До правових джерел міжнародного права належать:
a) національні закони, кодекси, що визнаються міжнародним
товариством;
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b) міжнародні договори, міжнародні звичаї, постанови міжнародних
організацій, міжнародні прецеденти;
c) рішення та постанови Генеральної Асамблеї ООН, декларації
міжнародних організацій;
d) закони і кодекси, що приймаються міжнародними організаціями.
4) Рівноправність і самовизначеність народів належать до:
a) загальних принципів міжнародного співробітництва;
b) принципів, що безпосередньо належать до підтримки міжнародного
миру й безпеки;
c) основних принципів міжнародного права;
d) принципів міжнародного суверенітету народів і націй.
5) До загальних принципів міжнародного співробітництва
належать:
a) принцип рівноправності держав;
b) принцип добросовісного виконання зобов’язань;
c) принцип заборони застосування сили й погрози силою;
d) принцип колективної безпеки.
6) Принцип суверенної рівності держав складається з:
a) права вільно вибирати й розвивати кожною державою свої
політичні, економічні та соціальні системи;
b) державного суверенітету та рівноправності держав;
c) обов’язків кожної держави поважати правосуб’єктність інших
держав.
7) Державний суверенітет – це:
a) верховенство держави на своїй території та незалежність її в
міжнародних відносинах;
b) обов’язок держави жити в мирі з іншими державами;
c) право вимагати недоторканності й цілісності своєї території;
d) право участі в міжнародних організаціях, конференціях,
формування міжнародних договорів.
8) До основних суб’єктів міжнародного права належать:
a) міжнародні організації;
b) держави;
c) народи і нації;
d) союзи та об’єднання держав.
9) Міжнародною правосуб’єктністю фізичні особи користуються:
a) з волі міждержавних організацій;
b) за власного волевиявлення;
c) за наявності певних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН;
d) ні за яких обставин не користуються.
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10) Хто володіє міжнародною правосуб’єктністю в повному обсязі?
a) лише держави;
b) всі суб’єкти міжнародного права;
c) держави та міждержавні об’єднання;
d) лише міжнародні організації.
11) Права та обов’язки суб’єктів міжнародного права визначаються:
a) принципами міжнародного права;
b) державами в результаті їх вільного волевиявлення;
c) міжнародними організаціями;
d) членами Ради Безпеки ООН.
12) Визнання суб’єктів міжнародного права може бути:
a) повним, офіційним та неповним, обмеженим;
b) лише повним, офіційним - де-юре;
c) лише неповним, обмеженим - де-факто;
d) змішаним та офіційним.
13) Чи обов’язковим є встановлення дипломатичних відносин з
визнаним суб’єктом міжнародного права?
a) обов’язковим;
b) необов’язковим;
c) обов’язковим із супроводом обміну дипломатичними
представництвами;
d) необов’язковим і не повинно супроводжуватись обміном
дипломатичними представництвами.
14) Міжнародне право визнає, що:
a) населення – це сукупність усіх фізичних осіб, які проживають на
території держави;
b) населення – це сукупність усіх фізичних осіб, які підлягають
юрисдикції певної держави;
c) населення – це сукупність усіх фізичних осіб, які проживають на
території держави і підлягають її юрисдикції;
d) населення – це всі фізичні особи, які визнають юрисдикцію
держави і виконують її закони, за своєю волею.
15) 3 яких груп складається населення?
a) із громадян даної держави;
b) із громадян даної держави та іноземців;
c) із громадян даної держави, іноземців, апатридів і біпатридів;
d) із громадян даної держави, іноземців та апатридів.
16) Громадянством у міжнародному праві визнається:
a) правовий зв’язок фізичної особи з державою;
b) економіко-правовий зв’язок фізичної особи з державою;
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c) політико-правовий зв’язок фізичної особи з державою;
d) будь-який соціальний зв’язок фізичної особи з державою.
17) Які ви знаєте основні способи набуття громадянства?
a) за принципами «права крові» та «права ґрунту»;
b) за правом національного та територіального принципу;
c) за правом народження, шляхом натуралізації, на підставі
міжнародного договору та шляхом реінтеграції;
d) за особливі заслуги перед державою.
18) Якщо укладено шлюб громадянина однієї держави з
громадянкою іншої держави, то набуття іншого громадянства одним із
подружжя є:
a) реінтеграція;
b) натуралізація;
c) оптація.
19) Оптація має місце в такому випадку:
a) при переході території від однієї держави до іншої;
b) при усиновленні (удочерінні) іноземця;
c) якщо фізична особа подала заяву про прийняття до громадянства;
d) якщо спрацьовує принцип «права ґрунту»;
e) якщо спрацьовує принцип «права крові».
20) Чи визнає міжнародне право втрату громадянства за расовими та
національними ознаками?
a) визнає втрату громадянства за національною ознакою;
b) не визнає;
c) визнає втрату громадянства за національною ознакою, якщо ця
ознака передбачена національним законодавством.
21) Чи має право держава, в громадянстві якої перебуває біпатрид,
вважати його своїм громадянином і вимагати від нього виконання
відповідних обов’язків?
a) має на це право, якщо існує двосторонній договір про це з іншою
державою;
b) має на це право, виходячи лише з власного національного
законодавства;
c) не має права без згоди на це з боку самого біпатрида;
d) не має права без наявності відповідних міжнародних
багатосторонніх договорів.
22) Право притулку в міжнародно-правовому розумінні – це:
a) право кожної держави дозволити на своїй території іноземцю в’їзд
та проживання з будь-якої нагоди;
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b) право держави дозволити в’їзд та проживання на своїй території
будь-якій особі у зв’язку з політичними переслідуваннями;
c) право держави дозволити в’їзд і проживання на своїй території
іноземцю, який переслідується в своїй країні за політичну діяльність;
d) право іноземця перебувати на території іншої держави за
особистим проханням із будь-якої нагоди.
23) Міжнародні договори по боротьбі зі злочинністю мають такі
напрями:
a) боротьба з окремими видами злочинів (геноцид, апартеїд, расова
дискримінація тощо);
b) боротьба з окремими видами злочинів та з надання правової
допомоги у кримінальних справах;
c) боротьба з окремими видами злочинів, надання правової допомоги
в кримінальних справах та видача злочинців;
d) боротьба з окремими видами злочинів та видача злочинців.
24) Складовими частинами території держави є:
a) сухопутна територія, на яку поширюється юрисдикція держави;
b) сухопутна територія та повітряний простір, на які поширюється
юридична влада держави;
c) сухопутна територія, водні, підземні та повітряні простори, на які
поширюється юрисдикція держави;
d) сухопутна територія і надра, підлеглі юрисдикції, та міжнародні
води без національної юрисдикції.
25) Орографічні та геометричні кордони утворюють:
a) сухопутний кордон;
b) морський кордон;
c) повітряний кордон.

26) Морський кордон відділяє:
a) води певної держави від відкритого моря;
b) територіальні води однієї держави від територіальних вод іншої
держави;
c) територіальні води однієї держави від територіальних вод іншої
держави та від відкритого моря.
27) Добровільна передача (уступка) території однією державою
іншій у міжнародному праві має назву:
a) цесія;
b) санкція;
c) самовизначення населення;
d) дотримання територіальної цілісності.
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28) Територіальні води разом з ... вважаються складовою частиною
території, прибережної держави:
a) повітряним простором над ними;
b) повітряним простором над ними та дном;
c) повітряним простором над ними, дном та надрами під ними.
29) Відкрите море знаходиться в користуванні:
a) усіх держав і народів на основах їх повної суверенної рівності;
b) усіх держав і народів, території яких прилягають до певного моря;
c) усіх держав, що укладають певні міжнародні договори з
державами, території яких прилягають до моря.
30) У внутрішніх морських водах прибережна держава здійснює:
a) юрисдикцію в повному обсязі;
b) юрисдикцію в повному обсязі, як у межах своєї сухопутної
території;
c) юрисдикцію в обсязі, визначеному нормами міжнародного права.
31) Правовий режим морського порту визначається на підставі:
a) національного законодавства країни, на території якої знаходиться
порт;
b) міжнародних договорів країн, яким належать судна, з країною, на
території якої знаходиться порт;
c) прийнятих міжнародних декларацій, договорів міжнародних
організацій;
d) погодженого морського законодавства країн, судна яких
користуються певним морським портом.
32) Державні органи зовнішніх відносин поділяються на:
a) внутрішньодержавні та закордонні;
b) внутрішньодержавні та представницькі;
c) закордонні та посадові особи-учасники міжнародних відносин;
d) політичні, економічні та гуманітарні;
e) внутрішньодержавні та зовнішньодержавні.
33) До внутрішньодержавних органів зовнішніх відносин держави
належать:
a) Міністерство внутрішніх справ та Міністерство культури;
b) глава держави, уряд, його глава, Міністерство за кордонних справ
та його міністр;
c) глава уряду та органи із зовнішньоекономічних зв’язків.
34) До закордонних органів зовнішніх відносин належать:
a) глава держави і глава уряду;
b) Міністерство закордонних справ;
c) посольства, консульства, торговельні представництва;
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d) глава уряду, місії, військові і торговельні представництва.
35) Захист у державі перебування інтересів держави,що акредитує, та
його громадян у межах, що допускаються міжнародним правом,
виконується:
a) посольством;
b) главою держави;
c) торговельним представництвом;
d) спеціальними місіями.
36) Главою дипломатичного представництва (посольства, місії) є:
a) міністр закордонних справ, державний секретар тощо;
b) посол, посланник і повірений;
c) надзвичайний та повноважний посол;
d) надзвичайний та повноважний посол, посланник і повірений у
справах.
37) Призначення дипломатичних представників регулюється:
a) нормами міжнародного права;
b) нормами національного права;
c) нормами як національного, так і міжнародного права.
38) Міжнародне право визнає, що посол приступає до виконання
своїх обов’язків:
a) негайно після перетинання кордону країни, до якої його
направлено;
b) після виконання всіх передбачених формальностей та вручення
вірчої грамоти главі уряду;
c) після отримання агремана від країни, до якої направлено даного
посла;
d) після повідомлення про своє прибуття глави закордонного
відомства країни акредитації.
39) Найпоширенішим випадком припинення функції
дипломатичного представника є:
a) розрив дипломатичних стосунків;
b) його відкликання з ініціативи уряду його країни;
c) оголошення урядом держави, що представник є регsona non grata;
d) припинення існування держави, що акредитувала, або держави
перебування як суб’єкта міжнародного права.
40) Виконання адміністративних і нотаріальних функцій стосовно
громадян країни, що представляється, здійснюють:
a) надзвичайний та повноважний посол;
b) радники посольства;
c) секретарі посольства;
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d) консульські посадові особи.
41) Обсяг і зміст правосуб’єктності кожної міжнародної організації
визначаються:
a) державами шляхом укладення міжнародних договорів;
b) державою, до якої потім приєднуються інші держави;
c) двома державами, до яких приєднуються інші держави.
42) Міжнародні організації створюються:
a) погодженими національними законодавствами країн-членів;
b) статутом, що приймається членами організації;
c) статутом ООН;
d) погоджувальними Радами, що працюють при міжнародній
організації.
43) До способів припинення членства в міжнародних організаціях
належать:
a) вихід і виключення;
b) заява про незгоду з практичною діяльністю організації;
c) перехід до іншої міжнародної організації.
44) Організацію Об’єднаних Націй було створено:
a) 1 січня 1942 р.;
b) 1 грудня 1943 р.;
c) у вересні 1944 р.;
d) 24 жовтня 1945 р.;
e) 16 вересня 1949 р.
45) Прийняття нових членів ООН відбувається:
a) за заявою країни-вступника;
b) за рекомендацією Ради Безпеки Генеральної Асамблеї більшістю
голосів членів ООН;
c) за рекомендацією країни-гаранта Генеральною Асамблеєю
простою більшістю від членів ООН;
d) на Погоджувальній раді Ради Безпеки ООН.
46) Генеральна Асамблея ООН має право:
a) обговорювати будь-які питання, що належать до компетенції ООН;
b) обговорювати будь-які питання, що належать до компетенції ООН,
за винятком питань, що знаходяться на розгляді в Раді Безпеки ООН;
c) обговорювати будь-які питання, що вирішуються всіма визнаними
ООН міжнародними організаціями.
47) Підставою для міжнародно-правової відповідальності держави є:
a) здійснення її органами дій або їх бездіяльність, що порушують
норми міжнародного права;
b) невиконання урядами держави постанов Ради Безпеки ООН;
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c) невиконання урядами держави та її дипломатичними
представництвами рішень і постанов будь-яких міжнародних
організацій.
48) Міжнародне правопорушення обов’язково передбачає наявність:
a) винної поведінки держави та її органів;
b) політичних або матеріальних збитків, завданих іншій державі або
людству;
c) небажаних політико-правових наслідків для будь-якого члена
ООН.
49) Накладення обов’язкового надання задоволення (сатисфакції)
належить до:
a) політичної відповідальності держави;
b) матеріальної відповідальності;
c) морально-етичної відповідальності.
50) Зобов’язання надати репарації або реституції належать до:
a) політичної відповідальності держави;
b) матеріальної відповідальності;
c) колективних міждержавних санкцій;
d) морально-етичної відповідальності.
51) Сукупність норм, що визначають порядок укладення, умови
дійсності, дію та припинення міжнародних договорів, утворює:
a) міжнародне публічне право;
b) міжнародне приватне право;
c) міжнародне право договорів;
d) міжнародне економічне право;
e) міжнародне торгове право.
52) Сторонами в міжнародних договорах виступають:
a) юридичні і фізичні особи та держави;
b) держави і міждержавні організації;
c) держави, міжнародні організації та міждержавні організації;
d) транснаціональні компанії, держави і міжнародні банки.
53) Залежно від кількості учасників міжнародні договори
поділяються на:
a) двосторонні і багатосторонні;
b) односторонні і двосторонні;
c) односторонні, двосторонні і багатосторонні.
54) Об’єктом міжнародного договору не можуть бути питання, які:
a) урегульовані статутами певних міжнародних організацій;
b) урегульовані актами ООН;
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c) входять до виняткової компетенції держав, що домовляються про
укладення договору;
d) зачіпають законні інтереси окремих націй та народностей;
e) входять до компетенції спеціалізованих організацій та комісій
ООН.
55) Договори про союзи, взаємну допомогу, ненапад, нейтралітет,
мирні договори, договори з територіальних та прикордонних питань
тощо належать до:
a) політичних договорів;
b) спеціальних договорів;
c) економічних договорів.
56) Форму міжнародного договору складають:
a) засоби і способи, що реєструють волю сторін договору;
b) засоби і способи, що утворюють зміст договору;
c) прийоми зовнішньої фіксації змісту договору;
d) підходи, що надають можливість укласти конкретний міжнародний
договір.
57) Мова договору, структура договору, найменування договору
складають:
a) зміст міжнародного договору;
b) елементи форми міжнародного договору;
c) умови міжнародного договору;
d) строки дії міжнародного договору.
58) ООН як офіційні мови визнає:
a) англійську і французьку мови;
b) англійську мову;
c) англійську, французьку, російську, іспанську, китайську, арабську
та німецьку мови;
d) англійську, французьку та російську мови;
e) мови країн, як постійних, так і тимчасових членів Ради Безпеки.
59) Двосторонні міжнародні договори зазвичай укладаються:
a) мовами сторін, що укладають договір у двох автентичних
екземплярах;
b) мовою сторони, що виступила ініціатором укладення договору;
c) англійською мовою та мовами сторін;
d) усіма мовами, визнаними ООН як офіційні.
60) Виклад змісту договору і способів забезпечення виконання
договору міститься у:
a) преамбулі договору;
b) основній частині договору;
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c) протокольній частині договору.
61) Строк дії договору, дата і місце його підписання, порядок
ратифікації, місце обміну ратифікаційними грамотами та інше
визначаються в:
a) преамбулі договору;
b) основній частині договору;
c) протокольній частині договору.
62) Чи є дійсним міжнародний договір без наявності в ньому
преамбули і протокольної частини?
a) так;
b) ні;
c) якщо про це домовляються сторони, які його укладають;
d) якщо це передбачено статутом міжнародної організації, до складу
якої входять сторони договору.
63) Чи може бути договір укладеним у спрощеній формі?
a) не може;
b) може, у формі обміну нотами, листами, погодженими протоколами,
спільних декларацій тощо;
c) може, якщо укладення певного виду міжнародного договору в
спрощеній формі передбачено актами ООН.
64) Який міжнародний договір не підлягає ратифікації в
обов’язковому порядку?
a) договір;
b) домовленість;
c) конвенція;
d) пакт;
e) протокол;
f)декларація;
g) заключний акт
65) Який договір має допоміжний характер?
a) договір;
b) домовленість;
c) конвенція;
d) пакт;
e) протокол;
f)декларація;
g) заключний акт
66) Процедура, з допомогою якої прийнятий текст договору
оголошується остаточним, називається:
a) усунення колізій;
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b) контент-аналіз;
c) встановлення автентичності тексту;
d) перевірка тексту на вірогідність та істинність;
e) погодження позицій сторін.
67) Якщо міжнародний договір підлягає ратифікації, то яку роль
відіграє підписування договору?
a) роль окремої процедури на шляху прийняття договору до
виконання;
b) означає повну згоду держави з обов’язковістю для неї підписаного
договору;
c) є формою встановлення автентичності тесту договору;
d) роль обов’язкової стадії вступу договору в повну міжнародно-
правову силу.
68) Що таке пролонгація договору?
a) поновлення в дії припиненого раніше міжнародного договору;
b) продовження дії договору, що здійснюється до закінчення строку
його дії;
c) подовження дії договору, що здійснюється після закінчення строку
його дії;
d) подовження дії договору в односторонньому порядку однією зі
сторін договору.
69) Усі способи припинення міжнародних договорів поділяються на:
a) вольові й автоматичні;
b) вольові й автономні;
c) вольові й імперативні;
d) вольові й особливі;
e) вольові й звичайні
70) Міжнародний суд ООН розглядає:
a) спори при згоді сторін, між якими виник спір;
b) спори за заявою однієї зі сторін укладеного економічного
міжнародного договору;
c) спори за власним вибором.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття міжнародного публічного права, предмет його
регулювання.

2. Співвідношення міжнародного публічного права з міжнародним
приватним правом, критерії їх розмежування.

3. Основні етапи історії міжнародного права.
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4. Взаємодія та взаємозв’язок міжнародного й
внутрішньодержавного права.

5. Система міжнародного права, його галузі та інститути.
6. Міжнародно-правові відносини: поняття та склад.
7. Поняття принципів міжнародного права, їх значення.
8. Класифікація принципів міжнародного права.
9. Поняття та сутність джерел міжнародного права.
10. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного права.
11. Міжнародний звичай в системі джерел міжнародного права.
12. Поняття та види суб’єктів міжнародного права.
13. Держава як основний суб’єкт міжнародного права.
14. Міжнародні (міждержавні) організації – спеціальні суб’єкти

міжнародного права.
15. Міжнародна правосуб’єктність народів, націй, що виборюють

свою незалежність.
16. Нетипові суб’єкти міжнародного права (Ватикан, вільне місто).
17. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичних та

юридичних осіб.
18. Поняття та теорія міжнародно-правового визнання.
19. Форми і види міжнародно-правового визнання.
20. Поняття та сутність правонаступництва держав.
21. Правонаступництво стосовно міжнародних договорів.
22. Правонаступництво стосовно державної власності, державних

архівів і державних боргів.
23. Правонаступництво держав СНД.
24. Міжнародний спір: поняття, особливості, види.
25. Засоби, форми і методи вирішення міжнародних спорів.
26. Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів.
27. Процес і органи вирішення спорів в ООН.
28. Міжнародно-правовий статус третейських судів (арбітражів).
29. Вирішення спорів в ЄС та ОБСЄ.
30. Вирішення спорів в СНД: поняття та особливості.
31. Поняття міжнародно-правової відповідальності як інституту

міжнародного права, її мета та функції.
32. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
33. Обставини, що виключають міжнародно-правову

відповідальність.
34. Поняття та види територій в міжнародному праві.
35. Поняття та юридична природа державної території, особливості її

розмежування.
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36. Державні кордони, їх міжнародно-правовий режим.
37. Міжнародні ріки та озера, їх правовий режим.
38. Міжнародно-правовий режим міжнародних проток і каналів.
39. Класифікація морського простору та його міжнародно-правовий

режим.
40. Міжнародний район морського дна та його режим.
41. Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарктики.
42. Поняття права міжнародних договорів, його джерела.
43. Поняття міжнародного договору, їх класифікація. Кодифікація

міжнародних договорів.
44. Форма міжнародного договору, його структура. Мови

міжнародних договорів.
45. Укладення міжнародного договору: основні стадії (етапи).

Сторони в договорах.
46. Дія міжнародних договорів, їх чинність.
47. Умови недійсності договорів, припинення або призупинення їх

дії.
48. Універсальні міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

загальна характеристика.
49. Регіональні міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

загальна характеристика.
50. Міжнародно-правові питання громадянства.
51. Поняття, джерела та система дипломатичного права.
52. Органи зовнішніх зносин: поняття та види.
53. Дипломатичні представництва, їх види, структура, склад та

функції.
54. Дипломатичний персонал
55. Дипломатичні привілеї та імунітети.
56. Дипломатичний протокол: поняття та загальна характеристика.
57. Поняття та види дипломатичних документів.
58. Дипломатичні прийоми: поняття, види, порядок проведення.
59. Поняття та основи консульського права.
60. Консульські установи: види, функції, персонал.
61. Консульські імунітети і привілеї.
62. Міжнародні організації: поняття та класифікація.
63. Членство в міжнародних організаціях. Членство в ООН.
64. Правовий статус ООН.
65. Генеральна Асамблея ООН.
66. Рада безпеки ООН.
67. Міжнародний суд ООН.
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68. Спеціалізовані органи ООН.
69. Міжнародні регіональні організації.
70. Європейський Союз: цілі та принципи діяльності.
71. Інституційний механізм Європейського Союзу.
72. Сутність Європейської політики сусідства (ЄПС). Східне

Партнерство.
73. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО).
74. Рада Європи: статутні цілі, принципи діяльності, структурні

органи.
75. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
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ФІНАНСОВЕ ПРАВО
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Фінансове право» вивчається відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галуззю знань
0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» впродовж
першого навчального семестру. Загальний обсяг курсу становить 90
годин (3 кредити ESTC). На аудиторні заняття для студентів заочної
форми навчання відведено 12 години (лекції – 6 години, семінарські
заняття – 6 години). Самостійна та індивідуальна робота для студентів
заочної форми навчання складає відповідно 78 годин. Форма
підсумкового контролю – екзамен.

Навчальний курс «Фінансове право» належить до циклу
дисциплін правової та соціально-економічної підготовки. Його метою є
формування системи теоретичних знань з фінансового права та набуття
практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні
бюджетного, податкового, банківського та валютного законодавства.
Функціонування держави неможливе без відповідної фінансової системи,
що забезпечує його нормальне існування і розвиток, тому держава за
допомогою правових норм ретельно регламентує відносини, що
виникають при мобілізації, розподілі та використанні фондів грошових
коштів.

Завданням навчальної дисципліни «Фінансове право» є:
визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення
фінансово-правових понять і категорій, засобів правового регулювання
різноманітних процесів у сфері фінансів, обліку і аудиту; з’ясування
студентами теоретичного змісту предмета та методології фінансового
права, його норм, принципів, системи, особливостей виникнення та
розвитку фінансово-правових відносин; опанування навиками
практичного застосування методики правового регулювання при
здійсненні професійної діяльності за фахом; вивчення основних
положень та вимог нормативно-правової бази регулювання фінансових
правовідносин, починаючи з Конституції України і закінчуючи
локальними нормативними актами (наказами, положеннями,
інструкціями, розпорядженнями) компетентних органів у галузі
фінансового законодавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:

- теоретичні положення фінансового права;
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- предмет, метод та систему фінансового права;
- характеристику та особливості фінансової діяльності;
- правові основи фінансового контролю;
- види та особливості відповідальності за порушення фінансового

законодавства;
- зміст інституту бюджетного права, бюджетну систему України та

бюджетний процес;
- зміст інституту податкового права та податкової системи України;
- правовий режим державного кредиту та державного боргу;
- правові основи загальнообов’язкового державного страхування;
- правові основи регулювання банківської діяльності та грошового

оберту;
- правові основи валютного регулювання та контролю.

вміти: використовувати систему теоретичних знань під час аналізу
практичних ситуацій;
самостійно аналізувати стан сучасної фінансово-правової політики,
прогнозувати тенденції її розвитку, спираючись на законодавчу базу,
аналіз політичних документів, наукових джерел; визначати специфіку
формування публічних державних фондів коштів та фондів
господарюючих суб’єктів; орієнтуватися у різних сферах фінансової
політики та діяльності держави.

Оволодіння знаннями забезпечується поєднанням різних форм і
методів навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні завдання,
самостійна робота, консультації.

2. ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль 1.

Загальні положення фінансового права

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет,
метод та система фінансового права

Сутність та визначення поняття «фінанси». Призначення та
функції фінансів. Приватні та публічні (державні) фінанси. Фінансові
ресурси та їх види. Поняття фінансової системи. Структурні елементи
фінансової системи держави. Особливості фінансової системи України в
сучасний період. Поняття та зміст фінансової діяльності держави.
Значення та організаційно-правові особливості фінансової діяльності
держави. Принципи фінансової діяльності держави. Правові форми і
методи фінансової діяльності держави. Фінансово-правові акти.

Предмет фінансового права. Метод фінансово-правового
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регулювання. Поняття фінансового права. Система фінансового права.
Загальна частина фінансового права. Особлива частина фінансового
права. Джерела фінансового права. Особливості та класифікація
фінансово-правових норм. Структура фінансово-правової норми.
Поняття та особливості фінансових правовідносин. Види фінансових
правовідносин, їх суб’єкти. Права та обв’язки учасників фінансових
правовідносин.

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні
Фінансовий контроль як засіб забезпечення законності та

фінансової дисципліни. Поняття та суть фінансового контролю.
Завдання, об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. Поняття методів і
форм фінансового контролю. Сутність ревізії як методу фінансового
контролю та види ревізій. Сутність перевірки як методу фінансового
контролю та види перевірок.

Система органів державного фінансового контролю. Особливості
фінансового контролю органів місцевого самоврядування. Система
внутрішньогосподарського контролю. Поняття аудиту як фінансового
контролю. Види аудиторського контролю.

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового
законодавства

Поняття фінансового правопорушення. Суб’єкти фінансового
правопорушення. Види юридичної відповідальності за порушення
фінансового законодавства.

Характеристика юридичної відповідальності за порушення
бюджетного, податкового, банківського, валютного законодавства
України та законодавства у сфері страхування.

Порушення, що мають місце у сфері формування та виконання
бюджету. Податкові правопорушення. Порушення у сфері діяльності
банківських установ. Правопорушення на валютному та страховому
ринках.

Змістовий модуль 2.
Правовий режим централізованих фондів коштів

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України
Поняття та значення бюджету. Бюджет як економічна категорія.

Бюджет як правова категорія. Функції бюджету. Особливості бюджетного
законодавства України. Бюджетний кодекс як джерело бюджетного права.
Загальна частина бюджетного кодексу. Особлива частина бюджетного
кодексу. Загальний і спеціальний фонди бюджету. Позабюджетні фонди.
Резервний фонд бюджету. Порядок використання коштів із резервного
фонду.
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Поняття та особливості бюджетного права в Україні. Бюджетно-
правові відносини, їх особливості та види. Суб’єкти бюджетних
правовідносин. Поняття та види бюджетно-правових норм. Поняття
бюджетного устрою.

Поняття бюджетної системи. Склад бюджетної системи України.
Поняття місцевого бюджету. Принципи бюджетної системи України.
Особливості зведено бюджету. Бюджетна класифікація, її поняття та
основні елементи. Доходи та видатки бюджету, їх класифікація. Поняття
та сутність бюджетного дефіциту і профіциту. Залишок бюджетних
коштів.

Поняття бюджетних повноважень та їх види. Міжбюджетні
відносини в Україні. Сутність та методи бюджетного регулювання
держави. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

Тема 5. Бюджетний процес в Україні
Поняття, сутність та особливості бюджетного процесу. Поняття

бюджетного періоду та бюджетного циклу. Особливості стадій
бюджетного процесу. Склад учасників бюджетного процесу.
Розпорядники бюджетних коштів та їх функції. Бюджетні запити.
Бюджетні призначення та бюджетні асигнування. Основні напрямки
бюджетної політики на наступний бюджетний період. Перелік
документів до проекту закону про Державний бюджет України. Поняття
бюджетного правопорушення, його зміст. Відповідальність за порушення
бюджетного законодавства

Тема 6. Правове регулювання публічних доходів. Податкове
право

Поняття та сутність публічних доходів. Поняття державних
доходів та їх види. Місцеві доходи. Поняття доходів бюджетів.
Особливості класифікації публічних доходів.

Визначення поняття «податок». Податки та їх характерні ознаки.
Функції податків. Види неподаткових доходів. Поняття податкового
платежу та збору.

Сутність та завдання податкового права як елементу фінансового
права.

Поняття та види податкових правовідносин та податкових норм.
Податковий кодекс України як джерело податкового права. Юридичний
склад податку. Суб’єкт податку. Об’єкт оподаткування. Ставка
оподаткування. Платник податку. Джерела податкового права. Основні
елементи податкового закону. Загальнодержавні і місцеві податки в
Україні. Поняття податкової системи.
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Тема 7. Правове регулювання державних видатків і
кошторисно-бюджетного фінансування

Поняття витрат держави, їх характерні особливості та принципи
фінансування. Особливості витрат держави в нових умовах
господарювання. Поняття та принципи бюджетного фінансування.

Основні принципи, методи та джерела фінансування галузей
народного господарства. Порядок фінансування промисловості і
капітальних вкладень. Проектно-
кошторисна документація. Джерела фінансування капітальних вкладень.
Фінансування капітального будівництва та капітального ремонту в
системі органів внутрішніх справ.

Поняття та сутність кошторисно-бюджетного фінансування,
принципи та об’єкти фінансування. Кошторис як основний фінансовий
план витрат бюджетної установи. Правове значення кошторису витрат
бюджетної установи на її утримання, порядок розробки та застосування.
Види кошторисів витрат.

Порядок фінансування соціально-культурних заходів і
соціального захисту населення. Порядок фінансування охорони здоров’я
та фізичної культури. Порядок фінансування обороноздатності держави.
Порядок фінансування державних органів законодавчої і виконавчої
влади.

Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг
Сутність державного кредиту, його принципи і форми.

Визначення відмінностей між державним та банківським кредитом.
Поняття державних і місцевих запозичень. Інститут державних і
місцевих запозичень. Принципи державних і місцевих запозичень.

Поняття та сутність державного боргу. Види і форми державного
боргу. Управління державним і місцевим боргом. Поняття державних
позик. Облігації внутрішніх державних позик та їх види. Облігації
зовнішніх державних позик та їх види. Облігації місцевих позик.
Казначейські зобов’язання.

Змістовий модуль 3
Правові основи банківської системи, грошового обігу і розрахунків

та страхування. Валютне регулювання та контроль.

Тема 9. Правові основи страхування
Поняття страхування та його риси. Сутність і функції

страхування. Історія виникнення і розвитку страхової справи у світі.
Структура національного страхового ринку. Страхова компанія.
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Основні галузі і види страхування. Майнове страхування.
Особисте страхування. Соціальне страхування. Страхування цивільної
відповідальності. Страхування підприємницьких ризиків.
Співстрахування та перестрахування.

Добровільне та обов’язкове страхування. Класифікація
фінансово-правових взаємовідносин у сфері страхування. Зміст та
особливі умови договору страхування.

Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в
Україні.

Тема 10. Правові основи банківської діяльності
Поняття та структура банківської системи України; взаємозв’язки

між її елементами по горизонталі і вертикалі.
Національний банк України, його правовий статус, функції.

Структура Національного банку України, керівні органи. Характеристика
заходів, які застосовуються Національним банком України до
порушників фінансової дисципліни.

Правовий статус та види комерційних банків за спеціалізацією
діяльності. Порядок створення, реорганізації і ліквідації комерційного
банку.

Характеристика базових операцій комерційних банків. Правові
основи кредитування. Поняття, принципи і види кредитів. Забезпечені
кредити. Предмет застави при кредитування. Іпотека. Правова природа
взаємозв’язку між банком і позичальником. Структура і зміст кредитного
договору.

Порядок відкриття рахунку у банку. Правові форми безготівкових
розрахунків. Основні платіжні документи.

Характеристика сумнівних і значних операцій. Відповідальність
банків та їх клієнтів за порушення фінансової дисципліни.

Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та
розрахунків.

Поняття грошової системи. Грошова система України та її
розвиток у сучасних умовах.

Принципи побудови грошової системи та її структура. Елементи
грошової системи. Правові основи грошового обігу в Україні. Грошова
реформа: поняття, види. Етапи проведення грошової реформи в Україні.

Правила ведення безготівкових розрахунків. Форми платіжних
документів, які підтверджують безготівкові розрахунки.

Порядок ведення касових операцій в Україні. Форми касових
документів, за допомогою яких оформлюються касові операції.
Компетенція керівника організації, головного бухгалтера та касира при
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здійсненні касових операцій.
Контроль за веденням касових операцій. Порядок проведення

ревізії каси та оформлення її результатів.
Тема 12. Правові основи валютного регулювання та

контролю.
Поняття валюти та валютних цінностей. Поняття валютної

операції. Правовий режим валютних операцій.
Ліцензування валютних операцій комерційних банків. Порядок

надання ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями, їх
види.

Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на
території України. Правила здійснення операцій з купівлі та продажу
іноземної валюти готівкою. Операції з продажу валюти на
Міжбанківській валютній біржі.

Валютний контроль та органи, що його здійснюють.

3. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття № 1

Тема: Зміст та особливості фінансово-правових норм і фінансових
правовідносин.

Мета: визначити поняття та особливості фінансово-правових норм,
охарактеризувати їх структуру; проаналізувати особливості
фінансово-правових правовідносин, їх функції та структуру; з’ясувати
підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин;
визначити види фінансових правовідносин.

Зміст семінарського  заняття:
1. Поняття, види та структура фінансово-правових норм.
2. Фінансові правовідносини: поняття, функції, особливості та

структура.
3. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових

правовідносин.
4. Види фінансових правовідносин.

Перелік ключових термінів і понять теми:
Фінансово-правові норми: поняття, зміст, особливості види та структура;
фінансово-правові відносини: поняття, зміст і особливості; об’єкти
фінансових правовідносин; суб’єкти фінансового права та фінансових
правовідносин; правосуб’єктність, правоздатність та дієздатність.

Завдання до семінарського заняття:
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Завдання №1
У наведених нижче правових нормах визначте їх диспозицію, гіпотезу та
санкцію:
а) ст. 118 Бюджетного кодексу України: «У разі виявлення бюджетного
правопорушення Міністерство фінансів України, Державне казначейство
України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України,
місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст
районного значення, селищних та сільських рад і головні розпорядники
бюджетних коштів у межах своєї компетенції можуть щодо тих
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели
відповідні бюджетні асигнування,- зупинити операції з бюджетними
коштами»;
б) ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного
регулювання і валютного контролю»: «До резидентів, нерезидентів за
здійснення операцій з валютними цінностями, що передбачені п. 2 ст. 5
цього Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного банку
України - накладається штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості)
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких
операцій, з виключенням банку із книги реєстрації банків або без такого
виключення»;
в) ст. 1 Положення Національного банку України про застосування
Національним банком України заходів впливу за порушення
банківського законодавства: «У разі порушення банками вимог
банківського законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку Національний банк застосовує до банків захід
впливу попереднього реагування у вигляді письмового застереження».

Завдання №2
Користуючись текстом Бюджетного кодексу України (БК) та

Податкового кодексу України (ПК), наведіть приклади уповноважуючи,
зобов’язуючих та заборонних фінансово-правових норм.

Завдання №3
Користуючись текстом ПК України, визначте особливості санкцій

фінансово-правових норм .та наведіть приклади фінансово-правових
норм, які мають обмежений термін дії.

Завдання №4
Визначте, чи є відносини, суб'єктом яких виступає юридична

особа, із нижче наведених фінансово-правовими:
• перерахування коштів на рахунок постачальника за отриману

продукцію;
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• перерахування коштів банку в рахунок погашення кредиту банку;
• перерахування до державного бюджету коштів зі сплати податку

на додану вартість;
• сплата внесків до Пенсійного фонду України.

Методичні вказівки до семінарського заняття № 1:
Розглядаючи перше питання, необхідно визначити поняття

фінансово-правової норми як правила поведінки, яке встановлюється
державою в суворо визначеному порядку й формі та вводить в дію в
точно встановлений законодавцем термін. Основна особливість
фінансово-правових норм полягає в тому, що вони носять державно-
владний, імперативний характер. Держава пропонує правила поведінки
юридичним особам, громадянам в області фінансової діяльності.
З’ясувати види фінансово-правових норм та визначити особливості їх
структури.

Опрацьовуючи друге питання, слід з’ясувати поняття фінансових
правовідносин, розкрити їх функції. При цьому варто пам’ятати, що
матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб’єктів, а
юридичним – суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників, що
встановлені фінансово-правовими нормами. Важливо розуміти хто є
суб’єктом і відповідно об’єктом фінансових правовідносин. Слід
з’ясувати особливості структури фінансових правовідносин.

Розглядаючи третє питання необхідно з’ясувати підстави
виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. Варто
звернути увагу на відмінності понять «суб’єкта фінансового права» та
«суб’єкт фінансових правовідносин». При цьому варто пам’ятати, що
правосуб’єктність – це загальна передумова участі суб’єктів права у
фінансових правовідносинах. Важливо розуміти особливості юридичних
фактів необхідних для існування фінансових правовідносин.

При підготовці до четвертого питання слід розглянути види
фінансових правовідносин. Варто пам’ятати, що перш за все,
класифікація фінансових правовідносин будується на загально-правових
засадах класифікації правовідносин. Проте у фінансовому праві можуть
бути виділені і специфічні критерії.
Рекомендовані джерела:
базові: 1, 2, 3, 29, 31;
допоміжні: 2, 7, 38, 45, 49, 51, 59, 65.

Семінарське заняття № 2
Тема. Відповідальність за порушення фінансового законодавства
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Мета: визначити поняття фінансово-правової відповідальності та
проаналізувати її особливості; дослідити підстави відповідальності за
порушення фінансового законодавства; з’ясувати поняття фінансового
правопорушення, його склад, види; охарактеризувати особливості
фінансово-правових санкцій.

Зміст семінарського  заняття:
1. Загальноправовий зміст відповідальністі за порушення

фінансового законодавства в системі юридичної
відповідальності.

2. Фінансово-правова відповідальність: мета, принципи та функції.
Співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.

3. Підстави відповідальності за порушення фінансового
законодавства.

4. Фінансове правопорушення: поняття, склад, види.
5. Поняття та види фінансово-правових санкцій.

Перелік ключових термінів та понять теми:
Юридична відповідальність; відповідальність за порушення фінансового
законодавства; фінансово-правова відповідальність в системі юридичної
відповідальності; позитивна (перспективна) юридична відповідальність
суб’єктів фінансового права; негативна (ретроспективна) юридична
відповідальність суб’єктів фінансового права; мета та функції юридичної
відповідальності суб’єктів фінансового права; підстави юридичної
відповідальності суб’єктів фінансового права; фінансове
правопорушення: поняття, склад, види; бюджетне правопорушення;
податкове правопорушення; державний примус та юридичні санкції:
зміст, співвідношення, класифікація.

Завдання до семінарського заняття:
Задача 1.

Під час здійснення перевірки матеріальних цінностей, їх обліку,
зберігання і витрачання в апараті Верховної Ради України Головним
контролером Рахункової палати було виявлено привласнення деяких
матеріальний цінностей, про що було складено акт. Матеріали перевірки
були передані до правоохоронних органів з інформуванням про це
Верховну Раду України.
Завдання до задачі:
1.Оцініть правомірність дій Головного контролера Рахункової палати.

Задача 2.



338

Плановою ревізією, проведеною відповідним територіальним органом
державної фінансової інспекції в м. Києві за дорученням Центрального
органу Держфінінспекції України в штабі Державної спеціалізованої
воєнізованої аварійно-рятувальної служби Міністерства з надзвичайних
ситуацій України виявлено ряд порушень фінансово-господарської
дисципліни. У зв’язку з цим керівник начальник територіального органу
державної фінансової інспекції в м. Києві наклав штраф на керівника
штабу Державної спеціалізованої служби за відповідні фінансові
правопорушення.
Завдання до задачі:
1.Оцініть правомірність дій начальника територіального органу
державної фінансової інспекції в м. Києві.

Задача 3.
З бюджету Печерського району міста Києва у лютому 2013р. було
проведено видатки на фінансування Київського університету імені
Тараса Шевченка. Головний контролер Рахункової палати України, який
провадив перевірку додержання бюджетного законодавства при
виконанні місцевого бюджету Печерського району міста Києва, за
наслідками такої перевірки склав Акт.
На підставі зазначеного Акту, Колегія Рахункової палати України
прийняла Рішення про направлення документів перевірки органу,
уповноваженому застосовувати фінансові санкції за порушення
бюджетного законодавства.
Завдання до задачі:
1. Розкрийте поняття бюджетного правопорушення.
2. Який орган державного управління уповноважений приймати Рішення
щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів?
3. Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

Задача 4.
До водія мікроавтобуса "Автосвіт" громадянина Петренка, який займався
перевезенням пасажирів, звернулися представники податкової міліції з
проханням надати їм пояснення, чому при розрахунку з клієнтами він не
використовує реєстратор розрахункових операцій чи книгу реєстрації
розрахункових операцій як того вимагає чинне законодавство.
Не отримавши жодного пояснення представники податкової міліції
наклали штраф у розмірі 10 не оподатковуваних мінімумів доходів
громадян на громадянина Петренка.
Завдання до задачі:
1. Визначте повноваження податкової міліції.
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2. Який існує порядок накладення фінансово-правових штрафів
податковими органами?
3. Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

Задача 5.
Рахунковою палатою під час перевірки порядку використання приватним
підприємством "Оберіг" коштів місцевого бюджету виявлено факти їх
нецільового використання. Матеріали перевірки передано до ОВС
України.
Завдання до задачі:

1. Визначте, які фінансові правовідносини виникли у цій ситуації та
оцініть її правомірність.

Методичні вказівки до семінарського заняття № 2:
Розглядаючи перше питання, необхідно визначити

загальноправовий зміст відповідальністі за порушення фінансового
законодавства в системі юридичної відповідальності. При цьому варто
пам’ятати, що юридична відповідальність виконує функцію гаранта
дотримання приписів правових норм, реалізації суб’єктивних прав і
виконання юридичних обов’язків учасниками правовідносин.
Відповідальність за порушення фінансового законодавства виступає як
форма реалізації державно-владного примусу, що виникає у разі
вчинення порушення приписів фінансово-правових норм і полягає у
застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до
правопорушника передбачених законом санкцій.

Розкриваючи друге питання слід визначити функції фінансово-
правової відповідальності та охарактеризувати основні її принципи,
зокрема законності, доцільності та одноразовості. Варто з’ясувати ознаки
фінансово-правової відповідальності та її особливості. З’ясувати
співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами
юридичної відповідальності.

При підготовці третього питання варто з’ясувати підстави
відповідальності за порушення фінансового законодавства. При цьому
варто пам’ятати, що відповідальність за порушення фінансового
законодавства є складним міжгалузевим правовим інститутом, що
включає як фінансову, так і інші види відповідальності (адміністративну,
кримінальну, дисциплінарну тощо) у разі порушення фінансово-
правових норм.

Розглядаючи четверте питання необхідно з’ясувати поняття
фінансового правопорушення. Варто пам’ятати, що фінансове
правопорушення – протиправне винне діяння, що посягає на порядок
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів держави і за



340

яке законом передбачена відповідальність. Важливо розуміти, що
порушення фінансового законодавства має такі обов’язкові ознаки: а)
антисоціальний характер, що виявляється у суспільній небезпечності
(якщо правопорушення є злочином, що передбачений Кримінальним
кодексом) або суспільній шкідливості; б) протиправність; в) винність; г)
караність. Доцільно з’ясувати склад фінансового правопорушення, тобто
розкрити поняття об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна
сторона.

При підготовці до п’ятого питання слід з’ясувати особливості
санкцій фінансово-правових норм. За допомогою санкцій здійснюється
державний примус до виконання фінансово-правових норм. Вони мають,
як правило, грошовий характер і містять заходи примусового впливу на
порушника через його грошові фонди і кошти (прямим і непрямим
шляхом). Фінансово-правові санкції поєднують у собі правовідновлюючі
і штрафні елементи. З’ясувати види фінансово-правових санкцій.

Рекомендовані джерела:
базові: 1, 2, 3, 6, 16, 19, 25, 32, 33;
допоміжні: 2, 7, 12, 38, 45, 49, 51, 59, 63, 65.

Семінарське заняття № 3
Тема. Бюджетний процес

Мета: визначити поняття бюджетний процес та його особливості;
розглянути питання бюджетного періоду та бюджетного циклу;
дослідити особливості стадій бюджетного процесу; визначити склад
учасників бюджетного процесу.

Зміст семінарського  заняття:
1. Бюджетний процес та його стадії.
2. Учасники бюджетного процесу. Застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі.
3. Складання проектів бюджетів. Основні напрями бюджетної

політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити.
4. Розгляд і прийняття Закону про Державний бюджет України,

рішень про місцеві бюджети.
5. Виконання бюджету. Розпис бюджету. Внесення змін до

Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
6. Звітність про бюджет. Контроль та аудит у бюджетному процесі.
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Завдання до семінарського занятття:
Завдання №1

Після березневого звіту про виконання бюджету виявлено
недоотримання надходжень до дохідної частини бюджету, що мають
стійкий характер, зокрема, суттєво зменшилися (на 25%) надходження
від податку на прибуток підприємств.

Для подолання такої ситуації народними депутатами на розгляд
Верховною Радою України подані пропозиції про внесення змін до
Закону про Державний бюджет на поточний рік, згідно з якими
збільшувалися ставки деяких податків.

Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до
Закону про Державний бюджет України?

Завдання №2
В умовах політичної кризи Закон про Державний бюджет на

поточний рік прийнятий у квітні місяці. Згідно з цим Законом у два рази
збільшилися мінімальна заробітна плата та стипендії. Показники
бюджету закладені відповідно до нового податкового законодавства, що
встановлює пільги та скасовує кілька податкових платежів.

Яким чином будуть фінансуватися видатки бюджету до
прийняття Закону про Державний бюджет на поточний рік та які
саме? У яких розмірах у січні-березні буде виплачуватися заробітна
плата та стипендія? Яким чином та у яких розмірах у січні-березні
будуть сплачуватися податки та збори, що формують дохідні частини
бюджетів різних рівнів?

Завдання №3
У 2015 р. спеціальні фонди місцевих бюджетів недоотримали

кошти на формування фондів фінансування будівництва автошляхів у
зв’язку з виключенням із податкової системи України податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин та
механізмів. Таким чином, фінансування ремонту та будівництва доріг на
місцевому рівні не відбувалося.

Вирішіть ситуацію. Яким чином можна поповнити дохідну
частину спеціальних фондів на місцевому рівні?

Методичні вказівки до семінарського заняття № 3:
Розглядаючи перше питання, необхідно визначити поняття

бюджетного процесу як форми здійснення матеріальних бюджетних
прав, які надані учасникам бюджетного процесу законодавством.
Охарактеризувати його стадії як окремих етапів діяльності з бюджетом
(відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу), на яких реалізуються
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бюджетні повноваження суб’єктів бюджетних правовідносин. Розкрити
принципи на яких базується бюджетний процес та з’ясувати  графік
бюджетного процесу.

Розкриваючи друге питання слід визначити повноваження
учасників бюджетного процесу. З’ясувати роль програмно-цільового
методу в бюджетному процесі.

При підготовці третього питання слід з’ясувати порядок складання
проекту  Державного бюджету України та місцевих бюджетів. При
цьому варто пам’ятати, що проект Основних напрямків бюджетної
політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозованих
і програмних документах економічного і соціального розвитку і містить
важливі положення. Слід з’ясувати терміни  подання проектів бюджетів
на наступний бюджетний період. Важливо розуміти, що у стадії
складання проекту бюджету одне з визначальних місць належить
інституту бюджетних запитів і пов’язаних з ними процедур.

Розглядаючи четверте питання необхідно з’ясувати спеціальну
процедуру розгляду та затвердження Державного бюджету України
визначеною Регламентом Верховної Ради України. Важливо розуміти,
що Бюджетний кодекс передбачає три читання проекту закону про
Державний бюджет України та з’ясувати терміни його прийняття і
наслідки несвоєчасного прийняття Проекту. Місцеві бюджети, для яких
у держаному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти,
затверджуються рішеннями відповідних місцевих рад не пізніше ніж у
двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про
Державний бюджет України.

При підготовці до п’ятого питання варто розглянути основні
повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, Державної казначейської служби України за
виконання бюджету. Розкрити значення розпису бюджету – документу, в
якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету,
повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним
розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року
відповідно до бюджетної класифікації. З’ясувати порядок внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України».

При вивченні шостого питання слід з’ясувати види звітності про
виконання Державного бюджету України та терміни їх виконання.
Повноваження Міністерства фінансів України, Державної казначейської
служби України, Рахункової палати з питань обліку та звітності про
виконання бюджетів.
Рекомендовані джерела:
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базові: 1, 2, 17, 18, 22, 29, 30, 31;
допоміжні: 2, 12, 16, 28, 29, 32, 33, 39, 45, 49, 52, 54, 59, 62, 63, 65,66.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної роботи складаються із опрацювання

питань, що виносяться на самостійне вивчення, та виконання письмової
роботи.

Перелік питань для самостійного опрацювання
1. Функції фінансів.
2. Дати визначення поняття фінансової діяльності держави.
3. Відміннсть між фінансами та грошима.
4. Чим відрівзняються приватні фінанси від державних?
5. Що розуміють під централізованими і децентралізованими

фінансами?
6. Якими методами здійснюється фінансова діяльність держави?
7. Що таке фінансова політика?
8. Дати визначення поняття фінансової системи країни.
9. Предмет, метод фінансового права.
10. Які групи відносин становлять предмет фінансового права.
11. Дати визначення фінансового права.
12. Які методи правового регулювання суспільних відносин

використовуються у фінансовому праві.
13. Які особливості відрізняють фінансове право від інших галузей

права.
14. З якими галузями права тісно межує фінансового права.
15. Особливості науки фінансового права.
16. Що розуміють під системою фінансового права.
17. Дати визначення фінансово-правової норми.
18. Особливості фінансово-правих норм.
19. Дати визначення поняття фінансово-правових відносин.
20. Форми фінансового контролю.
21. Фінансовий контроль та його значення.
22. Поняття та ознаки  бюджетного процесу.
23. Принципи та стадії  бюджетного процесу.
24. Повноваження учасників бюджетного процесу.
25. Складання  проектів  Державного та місцевих бюджетів.
26. Розгляд та  прийняття  Державного  і місцевих бюджетів.
27. Виконання Державного та місцевих бюджетів.
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28. Підготовка , розгляд і затвердження  звітів про виконання
бюджетів.

29. Поняття, функції страхування.
30. Основні галузі і види страхування.
31. Організація страхування в Україні.
32. Визначте поняття страхування.
33. Основні галузі і види страхування.
34. Банківська система України та роль у ній Національного банку

України.
35. Правові засади контролю Національного банку за діяльністю

комерційних банків.
36. Контроль Національного банку України за веденням касових

операцій.
37. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у

банківських установах.
38. Правові засади безготівкового грошового обігу.
39. Визначити режим здійснення валютних операцій на території

України,
40. Загальні принципи валютного регулювання.
41. Особливості операції з іноземною валютою, що дозволяються

законодавством України.
42. Повноваження державних органів і функції банків та інших

кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних
операцій,

43. Відповідальність за порушення валютного законодавства
(цивільно-правову, адміністративну і кримінальну
відповідальність).

44. Фінансові правопорушення банків, інших кредитно-фінансових
установ, резидентів і нерезидентів передбачені валютним
законодавством

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ (ПИСЬМОВОЇ) РОБОТИ
Письмова робота виконується у вигляді реферату з відповідної

теми, перелік яких подано нижче. Її загальний обсяг має становити 15 –
20 сторінок.

Письмова робота повинна складатися з титульного аркуша, змісту,
вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел. На
титульному аркуші роботи вказується міністерство, якому
підпорядковується навчальний заклад, його назва; кафедра, на якій
виконується робота; назва реферату; прізвище, ім’я, по батькові
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студента-автора; інститут, напрям підготовки, курс, група та форма
навчання, за якою він навчається; науковий ступінь, посада, прізвище,
ім’я, по батькові викладача.

Зміст письмової роботи має відображати ключові питання
досліджуваної теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми,
визначаються мета та завдання дослідження. Основна частина роботи
передбачає глибоке й всебічне розкриття обраної теми. При підготовці тексту
роботи слід дотримуватися наукового стилю, викладати думки чітко, ясно й
логічно, не припускаючись повторів і помилок, уникати суперечностей. У
висновках підбиваються підсумки дослідження, викладаються теоретичні
узагальнення та практичні рекомендації (за можливості).

Реферат має бути надрукований за допомогою загальноприйнятих
технічних засобів (друкарська машинка чи комп’ютер) на одному боці білого
аркушу паперу формату А4 (210 x 297 мм) або виконана рукописним
способом за умови чіткого розбірливого почерку з використанням
чорнила синього або чорного кольору. Машинописний текст
оформляється шрифтом Times New Roman текстового редактора Word
(кегль 14, інтервал 1,5). Щільність тексту повинна бути однаковою.
Сторінки роботи обмежуються полями: ліве – не більше 30 мм, праве – не
менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.
Заголовки розділів друкують великими (прописними) літерами жирним
шрифтом по центу сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої
великої) жирним шрифтом із абзацного відступу. Нумерація сторінок у
роботі проставляється наскрізна, включаючи список літератури та
додатки, і починається з титульного аркуша, на якому номер не
вказується. Номери сторінок позначаються у правому верхньому кутку
сторінки.

Посилання на джерела роблять у квадратних дужках із зазначенням
номера джерела у списку використаних джерел і сторінки, на якій
міститься думка, що цитується автором. Наприклад, [15, 44], де 15 –
номер джерела у списку використаних джерел, а 44 – номер сторінки, з
якої процитовано думку вченого (норму законодавчого чи іншого
нормативно-правового акту). Якщо студент посилається на електронне
джерело, то достатньо зазначити у квадратних дужках лише його
порядковий номер у списку використаних джерел – [16].

Перелік тем рефератів (письмових робіт):
1. Мiсце фiнансового права в системi нацiонального права України.
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2. Структурна характеристика системи фінансового права як галузі
права.

3. Поняття джерел фінансового права та їх види.
4. Фінансове право як юридична наука і навчальна дисципліна.
5. Історія науки фінансового права.
6. Фінансово-правові норми.
7. Фінансово-правові відносини.
8. Суб'єкти фiнансового права України.
9. Парламентський фінансовий контроль в Україні.
10. Рівні податкового тиску: порівняльна характеристика в Україні та

зарубіжних країнах.
11. Стан та проблеми розвитку фінансової системи України.
12. Сучасна фінансова політика України.
13. Закордонний досвід здійснення фінансового контролю.
14. Шахрайство з бюджетними коштами: засоби профілактики та

виявлення.
15. Проблеми адаптації податкового законодавства України до норм

Євросоюзу.
16. Проблеми неплатежів у сучасній економіці.
17. Сучасні проблеми банківського кредитування.
18. Правовий статус Рахункової палати України.
19. Фінансовий контроль органів державної податкової служби в

Україні.
20. Правове регулювання банківської таємниці в Україні.
21. Правові гарантії забезпечення охорони і захисту банківської

таємниці у нормотворчій і судовій практиці.
22. Основи загальної теорії бюджету: економічна сутність і правова

природа.
23. Бюджетне право як підгалузь фінансового права України.
24. Бюджетний устрій України.
25. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні.
26. Поняття і правовi основи бюджетного процесу в Українi.
27. Принципи бюджетного процесу в Українi.
28. Загальна характеристика стадiй бюджетного процесу.
29. Основи загальної теорії податків: економічна сутність і правова

природа.
30. Сутнісні характеристики податку як економічної категорії.
31. Суть та юридичні ознаки податку.
32. Суб’єкти податкових правовідносин, їх права та обов’язки.
33. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин.
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34. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових
правовідносин.

35. Правові основи податкової системи України.
36. Подвійне оподаткування.
37. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у

банківських установах.
38. Правові засади безготівкового грошового обігу.
39. Валютний контроль: поняття, задачі, функції.
40. Роль державних органів в сфері валютного регулювання і

валютного контролю.

7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1. Що розуміють під предметом фінансового права?
a) суспільні відносини, що випливають з організації держави, її

устрою;
b) суспільні відносини, пов'язані з державним управлінням в галузі

фінансів;
c) суспільні відносини, які виникають з фінансової діяльності

держави;
d) суспільні відносини, які виникають між фізичними та юридичними

особами з приводу формування власних грошових фондів.
2. Які існують методи правового регулювання?
a) владних приписів;
b) фінансування;
c) кредитування;
d) прийняття нормативно-правових актів.
3. Фінансова правоздатність це:
a) можливість особи мати права та нести обов'язки;
b) можливість особи до самостійного здійснення прав і обов'язків;
c) властивість особи бути носієм юридичних прав та обов'язків;
d) можливість особи нести відповідальність за відповідні вчинки.
4. Що є підставою виникнення фінансових правовідносин?
a) юридичні факти;
b) видання нормативно-правового акту;
c) волевиявлення сторін;
d) рішення фінансових органів.
5. Подання податкової декларації про доходи є:
a) індивідуальним актом;
b) нормативно-правовим актом;
c) подією;
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d) юридичним вчинком.
6. Фінансова дієздатність це:
a) можливість особи мати права та нести обов'язки
b) можливість особи до самостійного здійснення прав і обов'язків;
c) властивість особи бути носієм юридичних прав та обов'язків;
d) можливість особи нести відповідальність за відповідні вчинки.
7. Гіпотеза фінансово-правової норми визначає:
a) поведінку сторін фінансово-правових відносин;
b) умови, за яких можуть виникати у осіб юридичні права та

обов'язки;
c) невигідні для порушника норм наслідки;
d) загальні ознаки відповідної дії.
8. Фінанси це:
a) економічний інструмент формування, розподілу, використання

ВНП;
b) всезагальний еквівалент за допомогою якого вимірюються затрати

праці;
c) всі види цінних паперів, які мають грошове вираження;
d) юридичний інструмент, за допомогою якого держава формує

централізовані та децентралізовані грошові фонди.
9. До централізованих державних фондів відносять:
a) бюджет м. Черкаси;
b) резервний фонд Державної обласної адміністрації;
c) фонд зайнятості населення;
d) бюджет ПАТ «Азот».
10. Кому підконтрольний КМУ у проведенні фінансової політики?
a) ВРУ;
b) Президенту України;
c) Спеціальному комітету з питань фінансів;
d) Адміністрації Президента України.
11. Систему фінансових органів України очолює:
a) КМУ;
b) Президент України;
c) Міністерство фінансів;
d) Голова ВРУ.
12. Лист ДПА України є нормативно-правовим актом:
a) загального характеру;
b) локального характеру;
c) загальнообов'язкового характеру;
d) рекомендаційного характеру.
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13. Що належить до предмету правового регулювання фінансового
права?

a) державні фінанси;
b) приватні фінанси;
c) публічні державні фінанси та публічні приватні фінанси;
d) інвестиційні ресурси.
14. Диспозиція фінансово-правової норми визначає:
a) поведінку сторін у фінансових відносинах при наявності

відповідних фактичних обставин;
b) умови, за яких можуть виникати у осіб юридичні права та

обов'язки;
c) невигідні для порушника норм наслідки;
d) загальні ознаки відповідної дії.
15. Гроші це:
a) засіб платежу та обігу;
b) економічні відносини з приводу формування, розподілу та

використання  грошових фондів;
c) фінанси держави;
d) приватні фінанси.
16. Доходи бюджету – це:
a) частка децентралізованих ресурсів;
b) частка централізованих ресурсів;
c) централізовані та децентралізовані ресурси;
d) закріплені доходи.
17. Фіскальна функція податку:
a) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів

держави для задоволення потреб суспільства;
b) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;
c) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою

фінансово-господарської діяльності  підприємств і організацій,
одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

d) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може
бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта
оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

18. Сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків у бюджет і
державні цільові фонди, платників податків і органів, що
здійснюють контроль за правильністю числення, повнотою і
своєчасністю сплати у встановленому законом порядку є:

a) податковою системою;
b) податковою політикою;
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c) об’єктами оподаткування;
d) податковим контролем.
19. Що таке централізовані державні доходи?
a) це кошти, які використовуються за місцем їх утворення на

державних підприємствах і в бюджетних організаціях;
b) це власні доходи держави і доходи, які надходять від інших

суб’єктів бюджетних відносин;
c) це доходи, які концентруються в Державному бюджеті та інших

цільових фондах державних грошових коштів;
d) доходи, які виходячи з постійно діючих нормативів, віднесені до

бюджетів певного рівня на невизначений у часі термін, у розмірі
територіального надходження повністю або у твердо фіксованому
розмірі.

20. Залежно від каналу надходження податки і збори поділяються на
наступні групи:

a) загальнодержавні і місцеві;
b) державні і місцеві;
c) прямі і непрямі;
d) закріплені і регулюючі;
21. Залежно від компетенції органа, що вводить в дію податковий

платіж на відповідній території, податки і збори поділяються на
наступні групи:

a) загальнодержавні і місцеві;
b) державні і місцеві;
c) прямі і непрямі;
d) закріплені і регулюючі.
22. Стимулююча функція податку:
a) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів

держави для задоволення потреб суспільства;
b) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;
c) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою

фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій,
одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

d) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може
бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта
оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

23. Залежно від форми обкладання податки і збори поділяються на
наступні групи:

a) податки загального призначення і цільові податки
b) разові і систематичні податки;
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c) прямі і непрямі;
d) податки, що фінансуються за рахунок прибутку до оподатковування

і за рахунок прибутку після оподатковування.
24. Сукупність різних видів грошових надходжень у державні фонди, які

використовуються для здійснення функцій держави, являє собою:
a) державні доходи;
b) децентралізовані державні доходи;
c) платежі в бюджет;
d) доходи Державного бюджету.
25. Хто є суб’єктом сплати податків, зборів і інших  платежів?
a) юридичні та фізичні особи;
b) юридичні особи;
c) фізичні особи;
d) підприємства та організації.
26. Залежно від способу дії на учасників податкових відносин норми

податкового права можуть бути:
a) матеріальними, зобов'язуючими;
b) зобов'язуючими, забороняючими, уповноважуючими;
c) матеріальними, процесуальними;
d) зобов'язуючими, процесуальними.
27. Що є основним методом податкового регулювання ?
a) метод владних приписів;
b) метод вказівок;
c) метод нормативного регулювання;
d) метод фінансових санкцій;
28. Залежно від свого змісту норми податкового права можуть бути:
a) зобов'язуючими, що забороняють, що уповноважують;
b) матеріальними, процесуальними;
c) матеріальними, зобов'язуючими;
d) зобов'язуючими, процесуальними.
29. Діяльність держави в області використання податків, яка являє

собою вироблення концепцій розвитку і принципів організації
податків, є:

a) податковою системою;
b) податковою політикою;
c) об’єктами оподаткування;
d) податковим контролем.
30. Контрольна функція податку:
a) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів

держави для задоволення потреб суспільства;
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b) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;
c) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою

фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій,
одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

d) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може
бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта
оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

31. Регулююча функція податку
a) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів

держави для задоволення потреб суспільства;
b) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;
c) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою

фінансово-господарської діяльності  підприємств і організацій,
одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

d) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може
бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта
оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

32. Принцип рівноваги оподатковування припускає:
a) незмінність основних податкових платежів і правил стягнення

податку протягом тривалого часу, а також логічність з економічної і
правової сторони змін податкового законодавства;

b) оперативну зміну податкових платежів, способі їх обчислення,
системи пільг і санкцій у залежності від зміни ситуації;

c) орієнтацію держави на підтримку підприємництва за допомогою
податкової рівноваги;

d) чуйність податкових платежів до змін в області формування,
переміщення оподатковуваної бази чи появи нових форм податків.

33. Відмінність Загальної і Особливої частин податкового права:
a) Полягає в тому, що в Загальній частині розглядаються основні

загальні принципи, правові форми і методи податкової діяльності, а
в Особливій – конкретні механізми окремих податків та зборів;

b) Не існує;
c) Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються норми права,

що відносяться до державного сектора економіки, а в особливій –
до приватного;

d) Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються питання,
пов'язані з світовою податковою системою, а в особливій – з
податковою системою України.

34. Доходи бюджету – це:
a) частка децентралізованих ресурсів;
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b) частка централізованих ресурсів;
c) централізовані та децентралізовані ресурси;
d) закріплені доходи.
35. Залежно від податкового тиску на платника виділяють наступні

групи ставок оподатковування:
a) базові, знижені, підвищені;
b) абсолютні і відносні;
c) маргінальні, фактичні, економічні;
d) стимулюючі, обмежуючі, забороняючи.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття та функції фінансів.
2. Фінансова діяльність держави.
3. Форми і методи фінансової діяльності держави.
4. Принципи фінансової діяльності держави.
5. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.
6. Поняття і структура фінансової системи держави.
7. Принципи побудови фінансової системи.
8. Фінансово-правові норми.
9. Структура фінансово-правової норми.
10. Класифікація фінансово-правових норм.
11. Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.
12. Фінансове право в системі права.
13. Фінансове право як галузь права.
14. Предмет і метод фінансового права.
15. Суб’єкти та об’єкти фінансового права.
16. Система фінансового права.
17. Джерела фінансового права.
18. Держава як суб’єкт фінансового права.
19. Правосуб’єктність у фінансовому праві.
20. Фінансове законодавство України.
21. Поняття та значення фінансового контролю.
22. Види фінансового контролю.
23. Методи фінансового контролю.
24. Система органів фінансового контролю.
25. Повноваження органів фінансового контролю.
26. Перевірка: щодо питання змісту та видів.
27. Ревізія як основний метод фінансового контролю.
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28. Завдання та функції органів державної податкової служби
України.
29. Повноваження та структура органів державної податкової
служби України.
30. Правове положення Державної податкової служби України.
31. Правове положення Державного казначейства.
32. Правове положення Міністерства фінансів України.
33. Функції Міністерства фінансів України.
34. Функції Державної фінансової інспекції України.
35. Діяльність Рахункової палати України.
36. Правові засади незалежного фінансового контролю.
37. Аудит. Загальна характеристика.
38. Поняття та види державних доходів.
39. Поняття та види державних видатків.
40. Бюджетне право в системі фінансового права.
41. Поняття бюджету та його складові частини.
42. Бюджетне законодавство України.
43. Дефіцит і профіцит бюджету: зміст та шляхи подолання.
44. Бюджетна система та бюджетний устрій України.
45. Бюджетна класифікація: щодо питання поняття, значення та
структури.
46. Державний бюджет України: його доходи та видатки.
47. Місцеві бюджети України: види, склад доходів та видатків.
48. Звітність про виконання місцевих бюджетів.
49. Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються
до нього.
50. Затвердження місцевих бюджетів.
51. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.
52. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням
бюджетного законодавства та їх повноваження.
53. Поняття та принципи міжбюджетних відносин.
54. Сутність та методи бюджетного регулювання.
55. Бюджетний цикл та бюджетний період.
56. Поняття та принципи бюджетного процесу.
57. Стадії бюджетного процесу.
58. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
59. Складання проектів бюджетів.
60. Схвалення проекту Закону про Державний бюджет. Матеріали,
що подаються до нього.
61. Розгляд і прийняття бюджетів.
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62. Виконання бюджетів.
63. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
64. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів.
65. Податкове право в системі фінансового права.
66. Система та принципи податкового права.
67. Податкова система України.
68. Правові засади податкового контролю в Україні.
69. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
70. Обов’язкові платежі. Поняття податку.
71. Правовий механізм податку та його елементи.
72. Класифікація податків і зборів.
73. Загальнодержавні податки та збори.
74. Місцеві податки і збори.
75. Державний кредит: сутність та особливості.
76. Державний борг: поняття та види.
77. Управління та обслуговування державного боргу.
78. Поняття страхування. Особливості участі держави у страховій
діяльності.
79. Обов’язкове державне страхування: зміст і види.
80. Поняття та зміст банківської системи України.
81. Банківське законодавство.
82. Правовий статус Національного банку України.
83. Поняття та структура грошової системи України.
84. Правові основи грошового обігу.
85. Правове регулювання готівкового обігу.
86. Правове регулювання безготівкового обігу.
87. Поняття та зміст валютних операцій.
88. Поняття та зміст валютного регулювання в Україні.
89. Правові засади валютного контролю в Україні.
90. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
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