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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості кваліфікації 

окремих видів кримінальних правопорушень, критерії їх відмежування від 

адміністративних проступків та від суміжних кримінальних правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Кваліфікація окремих видів 

кримінальних правопорушень» передбачає попереднє опанування знаннями та 

вміннями з навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Адміністративне 

право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», 

«Кримінологія», «Адміністративна діяльність», «Криміналістика», «Оперативно-

розшукова діяльність». 

Навчальна дисципліна складається з таких тем: 

1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності 

особи. 

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. 

4. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності та у сфері 

господарської діяльності. 

5. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти довкілля. 

6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. 

7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

8. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського порядку та 

моральності. 

9. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних 

правопорушень проти здоров’я населення. 

10. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни 

«Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» є поглиблене вивчення 

законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального 

права; з’ясування спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; 

вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов 

Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування 

кримінальних правопорушень від суміжних правопорушень. 

Завданнями навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів 

кримінальних правопорушень» є: засвоєння законодавчого визначення основних 

понять кримінального права; удосконалення знань найважливіших інститутів та 

положень Особливої частини Кримінального Кодексу України; відпрацювання 

навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів кримінальних 

правопорушень, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних 
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складів кримінальних правопорушень в процесі їх кваліфікації; відпрацювання 

навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних 

знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач (поліцейських квестів) та 

подальшої кваліфікації суспільно небезпечних діянь; формування науково 

обґрунтованих знань про закон про кримінальну відповідальність, а також про 

тенденції розвитку законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації 

соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової 

протидії злочинності; навчання слухачів правильному орієнтуванню в чинному 

кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального 

права при кваліфікації кримінальних правопорушень; вивчення курсу повинно 

сприяти вихованню поважного ставлення до закону про кримінальну 

відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних 

інтересів, інтересів суспільства і держави від кримінальних протиправних посягань; 

під час вивчення курсу повинні розкриватися зв’язки кримінального права України з 

іншими галузями права і юридичними учбовими дисциплінами. 

Мова навчання: українська мова.  

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, які безпосередньо 

проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за 

адресою: k006@naiau.kiev.ua 

Структура навчальної дисципліни. 

Тема 1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я особи. 

Кримінальні правопорушення проти життя. Загальна характеристика й види. 

Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Момент початку та закінчення 

життя. 

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього кримінальних 

правопорушень. Характерні ознаки такого вбивства. Відмінність вбивства від інших 

кримінальних правопорушень, наслідками яких також є настання смерті іншої 

особи. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього 

кримінального правопорушення. Класифікація обставин, що обтяжують умисне 

вбивство, та їх зміст. Зміст понять: «двох або більше осіб»; «малолітньої дитини або 

жінки, що перебуває в стані вагітності»; «заручника»; «особливої жорстокості»; 

«корисливого мотиву»; «хуліганського мотиву»; «виконання особою службового 

або громадського обов’язку»; «приховування іншого кримінального 

правопорушення або полегшення його вчинення»; «поєднання із зґвалтуванням або 

сексуальним насильством»; «замовлення»; «попередня змова групи осіб»; «особа, 

яка раніше вчиняла умисне вбивство». Підстави для кваліфікації вбивства за 

обтяжуючих обставин за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. 

Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в потерпілому та при 

помилці в розвитку причинного зв’язку. 

Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин і його види. Умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Зміст понять: «протиправне насильство»; «тяжка 

mailto:k006@naiau.kiev.ua
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образа». Поняття стану сильного душевного хвилювання як особливого психічного 

стану особи. Поняття обмеженої осудності. 

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу 

цього кримінального правопорушення. Потерпілий, обставини та час вчинення 

цього кримінального правопорушення. Обумовленість вбивства станом пологової, 

післяпологової гарячки. Суб’єкт кримінального правопорушення. Поняття 

обмеженої осудності. Відповідальність співучасників. 

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної обороні або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення 

заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. Умови правомірності, що стосуються нападу й захисту. Умови 

правомірності заходів по затриманню особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. Конкуренція вбивства зі пом’якшуючих обставин із вбивством за 

обтяжуючих обставин. 

Вбивство через необережність. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак цього кримінального правопорушення. Психічне ставлення суб’єкта до смерті 

потерпілого. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть 

потерпілого через необережність. Кваліфікуюча ознака такого вбивства. 

Кримінальні правопорушення проти здоров’я. Загальна характеристика та 

види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії 

визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Поняття тяжкого тілесного ушкодження. Патологічний, економічний та естетичний 

критерії. Поняття тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент 

заподіяння, тілесного ушкодження, що призвело до втрати органу або його функцій, 

втрати працездатності більш ніж на одну третину, тілесного ушкодження, що 

спричинило психічну хворобу чи переривання вагітності або непоправне знівечення 

обличчя. Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Спосіб та мета 

як кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Зміст кваліфікуючих 

ознак «за попередньою змовою групою осіб» та «на замовлення». Зміст суб’єктивної 

сторони при заподіянні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілому. 

Відмінність цього кримінального правопорушення від умисного вбивства та 

вбивства через необережність. 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості 

тілесного ушкодження і його ознаки. Поняття «тривалого розладу здоров’я» та 

«стійкої втрати працездатності». Мета як кваліфікуюча ознака цього кримінального 

правопорушення. 

Домашнє насильство. Ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Зміст суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби. Поняття вірусу імунодефіциту людини та невиліковної інфекційної 

хвороби. Зміст суб’єктивної сторони простого складу кримінального 

правопорушення. Зміст поняття «свідоме поставлення». Диференціація 

відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 
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ознаки кримінального правопорушення, вплив кількості та віку потерпілих на 

відповідальність. Зміст суб’єктивної сторони особливо кваліфікованого складу 

цього кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною 

хворобою. Ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Зміст суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною 

хворобою. Предмет цього кримінального правопорушення. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Зміст суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 

 

Тема 2. Кваліфікація кримінального правопорушення проти волі, честі та 

гідності особи. 
Кримінальне правопорушення проти волі, честі та гідності особи, їх загальна 

характеристика та види. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зміст понять 

«позбавлення волі» та «викрадення», їх відмінність. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки складу кримінального 

правопорушення. Мотив, спосіб, час, кількість потерпілих, як кваліфікуючі ознаки 

цього кримінального правопорушення. Зміст понять «фізичні страждання» та 

«зброя». Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака складу 

кримінального правопорушення. Зміст поняття «тяжкі наслідки». Кваліфікація 

кримінального правопорушення за сукупністю в разі, коли «тяжкі наслідки» 

утворюють склад самостійного кримінального правопорушення. 

Захоплення заручників. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 

Зміст понять «захоплення» та «утримання». Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони цього 

кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Неповнолітній як потерпілий 

від цього кримінального правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. 

Кваліфікація кримінального правопорушення у разі його поєднання з погрозою 

знищення людей. Кваліфікація захоплення заручників за сукупністю з іншими 

кримінальними правопорушеннями. Конкуренція захоплення заручників з іншими 

кримінальними правопорушеннями, в тому числі з кримінальним правопорушенням, 

передбаченим ст. 349 КК України. 

Торгівля людьми. Предмет кримінального правопорушення. Дії, що 

утворюють об’єктивну сторону. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Переміщення через державний кордон України як умова наявності 

об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Мета як обов’язкова 

ознака суб’єктивної сторони цього кримінального правопорушеннями. Кваліфікуючі 

ознаки кримінального правопорушення. Вік та кількість потерпілих як обтяжуюча 

ознака. Суб’єкт простого та кваліфікованого складу кримінального 
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правопорушення. Особливо кваліфікуючі ознаки. Форми співучасті, що обтяжують 

відповідальність. Зміст поняття «діти». Спеціальна мета як особливо кваліфікуюча 

ознака цього кримінального правопорушення. Зміст поняття «тяжкі наслідки». 

Кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушення за умови 

настання тяжких наслідків. 

Підміна дитини. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об’єктивної 

сторони. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення Примушування до шлюбу. Ознаки об’єктивної сторони. Мотив як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

 

Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканності, їх характеристика та кваліфікація. 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування. Сексуальне 

насильство, відмінність цього кримінального правопорушення від зґвалтування. 

Примушування до вступу в статевий зв’язок. Статеві зносини з особою, яка не 

досягла шістнадцятирічного віку. Розбещення неповнолітніх. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Потерпілий від кримінального правопорушення. 

Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при 

вчиненні цього кримінального правопорушення. Вплив віку потерпілої особи на 

кваліфікацію кримінального правопорушення. Зміст особливо кваліфікуючої ознаки 

«особливо тяжкі наслідки».  

Розбещення неповнолітніх. Поняття «розпусних дій» як обов’язкової ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. 

Потерпілий від кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Вплив віку потерпілої особи та наявності 

спеціального суб’єкта на посилення відповідальності. Кваліфікація розбещення 

неповнолітніх за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. 

 

Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності та 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Поняття, види, загальна характеристика та кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти власності. Поняття розкрадання та його види. Корисливі 

кримінальні правопорушення проти власності з ознаками розкрадання. 

Протиправність як ознака розкрадання. Користь як ознака розкрадання. 

Безоплатність як ознака розкрадання. Види розкрадань залежно від способу. Види 

розкрадань залежно від розміру викраденого. Власність як родовий об’єкт 

кримінально-правової охорони. 

Крадіжка. Зміст поняття «таємне викрадення». Об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки таємності. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 
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ознаки. Повторність при крадіжці. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять 

«проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри 

оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність 

крадіжки від грабежу. 

Грабіж. Зміст поняття «відкрите викрадення». Об’єктивний та суб’єктивний 

критерій відкритості. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент 

закінчення грабежу. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при грабежу. 

Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше 

приміщення чи сховище». Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу. Критерії та 

розміри оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. 

Відмінність грабежу від розбою. 

Розбій. Зміст поняття «напад». Ознаки насильства небезпечного для життя чи 

здоров’я особи. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент 

закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної 

сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Повторність при розбої. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять 

«проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри 

оціночних понять «великий та особливо великий» розмір. Кваліфікація розбою, 

поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Відмінність розбою від 

вимагання та бандитизму. 

Вимагання. Поняття і ознаки. Предмет кримінального правопорушення. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Повторність при вимаганні. Співучасть як кваліфікуюча та 

особливо кваліфікуюча ознака вимагання. Суб’єкт кваліфікованого вимагання. 

Погроза як обтяжуюча обставина. Кваліфікація пошкодження та знищення майна 

при вимаганні. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та 

«особливо великий» розмір. Ознаки насильства, небезпечного для життя та здоров’я 

потерпілого. Кваліфікація вимагання, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних 

ушкоджень. 

Шахрайство. Поняття обману та зловживання довірою. Активна та пасивна 

форми обману. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент 

закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної 

сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Повторність при шахрайстві. Форми співучасті як кваліфікуючі ознаки. Критерії та 

розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. 

Електронно-обчислювальна техніка як знаряддя шахрайства. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

посадовим становищем. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові 

ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. 
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Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття та ознаки 

заволодіння майном шляхом зловживання посадовим становищем. Обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Поняття та 

ознаки посадової особи. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. 

Співучасть як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація співучасті загального та 

спеціального суб’єктів при вчиненні цього кримінального правопорушення. 

Визначення критеріїв оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. 

Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Відмінність цього 

кримінального правопорушення від шахрайства. Визначення критеріїв оціночних 

понять «значний» та «великий» розмір. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від ухилення від сплати податків. 

Умисне знищення або пошкодження майна. Предмет кримінального 

правопорушення. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Зміст понять «знищення» та «пошкодження». Зміст 

оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Спосіб як кваліфікуюча 

ознака. Кваліфікація кримінального правопорушення у разі загибелі людей та 

настання інших тяжких наслідків. 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. Кримінальні правопорушення, що порушують 

встановлений порядок заняття господарською діяльністю. Кримінальні 

правопорушення у сфері фінансової діяльності. Кримінальні правопорушення у 

сфері послуг. 

Заняття забороненими видами підприємницької діяльності. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Види забороненої діяльності. Поняття спеціальної заборони. 

Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Великий розмір доходів як оціночне поняття, що обтяжує 

відповідальність. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація за 

сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. Кваліфікація при 

конкуренції з іншими нормами, що передбачають відповідальність за заняття 

спеціальними видами забороненої діяльності. 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів. Предмет кримінального правопорушення. Поняття 

підакцизних товарів. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Поняття 

«виготовлення», «зберігання», «збуту» та «транспортування». Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Мета як обов’язкова ознака. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Поняття «підпільний цех» та «масове 

виробництво». Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Загибель людей та 

інші тяжкі наслідки як особливо кваліфіковані ознаки. Кваліфікація цього 

кримінального правопорушення за сукупністю з іншими. 

Ухилення від сплати податків. Предмет кримінального правопорушення. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 
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правопорушення. Наявність покладеного обов’язку як ознака суб’єкта 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Критерії та розміри 

оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. 

Множинність як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. 

Підстави застосування заохочувальної норми. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет кримінального 

правопорушення. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. 

Критерії визначення та розміри «великої матеріальної шкоди». Конкуренція 

шахрайства з фінансовими ресурсами, пов’язаного з одержанням пільг по податках з 

ухиленням від сплати податків. 

 

Тема 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти довкілля. 

Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти 

довкілля. Поняття кримінального протиправного діяння у формі порушення правил. 

Значення наслідків для кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля. 

Зміст понять «діяння, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи 

довкілля», «загибель людей», «масове захворювання людей» та «інші тяжкі 

наслідки». 

Забруднення або псування земель. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. 

Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення. 

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Спеціальний суб’єкт 

кримінального правопорушення. 

Порушення правил охорони надр. Особливості законодавчої конструкції 

складу кримінального правопорушення. Види діянь. Кваліфікація діянь, вчинених на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Повторність як кваліфікуюча 

ознака. Поняття та зміст наслідків кримінального правопорушення. Момент 

закінчення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Зміст ознак 

суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу 

цього кримінального правопорушення. Поняття забруднення моря. Наслідки цього 

кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Зміст 

понять «захворювання людей», «масова загибель об’єктів тваринного і рослинного 

світу». Особливості ознак суб’єктивної сторони. 

Знищення або пошкодження лісових масивів. Предмет кримінального 

правопорушення. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. 

Поняття знищення й пошкодження вогнем чи іншим загально небезпечним 

способом. Наслідки цього кримінального правопорушення. Момент закінчення. 

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. 

Незаконна порубка лісу. Предмет кримінального правопорушення. Поняття 

незаконної порубки. Момент закінчення кримінального правопорушення. Критерії 
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визначення та розміри «істотної шкоди». Місце як обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони. Відмінність незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових 

масивів. 

Незаконне полювання. Предмет кримінального правопорушення. Особливості 

законодавчої конструкції. Види незаконного полювання. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Критерії визначення та розміри «істотної шкоди». 

Місце як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки 

кримінального правопорушення. Кваліфікація за способом масового знищення 

звірів, птахів чи інших видів тваринного світу. Спеціальний суб’єкт кримінального 

правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як 

кваліфікуюча ознака. 

Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним 

промислом. Предмет кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Наслідки 

цього кримінального правопорушення. Критерії визначення та розміри «істотної 

шкоди». Кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення. Кваліфікація 

за способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу. 

Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. 

Безгосподарське використання земель. Обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Наслідки як 

обов’язкова ознака кримінального правопорушення. Поняття і зміст наслідків – 

тривале зниження, втрата родючості, виведення земель з сільськогосподарського 

обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту. 

 

Тема 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської 

безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Кримінальні 

правопорушення проти безпеки життєдіяльності людей. Кримінальні 

правопорушення проти порядку використання загально небезпечних речовин та 

предметів 

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а 

також участь у ній. Поняття злочинної організації. Форми злочинної діяльності як 

обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Поняття злочинного впливу. Поняття «вор 

в законі». Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Підстави для застосування заохочувальної норми. 

Поняття встановлення або поширення злочинного впливу. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Місце як  

ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Форми бандитизму та обов’язкові 

ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. 

Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень, вчинених членами банди. Співвідношення злочинної 

організації та банди. 



 13 

Терористичний акт. Поняття та ознаки терористичного акту. Форми тероризму 

як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція простого складу 

кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет кримінального 

правопорушення. Поняття вогнепальної зброї. Поняття бойових припасів. Поняття 

вибухових речовин. Поняття радіоактивних матеріалів.  

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об’єктивної сторони. 

Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Підстави для застосування заохочувальної норми. 

 

Тема 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку керування 

транспортними засобами. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку забезпечення функціонування транспорту. 

Порушення правил безпеку руху або експлуатації залізничного, водного і 

повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного та повітряного транспорту. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Середньої тяжкості, тяжкі тілесні 

ушкодження та велика матеріальна шкода як наслідки цього кримінального 

правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів 

особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Причинний зв’язок та наслідки як ознаки 

об’єктивної сторони. Ознаки суб’єктивної сторони. Форма вини. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Зміст поняття «загибель 

кількох осіб». Кваліфікація кримінального правопорушення у випадку загибелі 

людей внаслідок однієї та декількох транспортних пригод. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Предмет 

кримінального правопорушення, його види та характеристика. Об’єктивна сторона 

складу кримінального правопорушення. Створення небезпеки настання наслідків як 

умова кримінальної відповідальності. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт кримінального правопорушення. Суспільно небезпечні наслідки як 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Конкуренція пошкодження шляхів 

сполучення і транспортних засобів з пошкодженням та знищенням майна. 

Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю із іншими. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Предмет кримінального 

правопорушення. Поняття транспортного засобу. Обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони. Поняття та форми заволодіння. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові 
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ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Множинність та співучасть як кваліфікуючі ознаки. Поняття 

насильства, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого. Зміст понять: 

«проникнення», «приміщення», «інше сховище». Критерії визначення значної 

матеріальної шкоди. Насильство, небезпечне для життя та здоров’я потерпілого як 

особливо кваліфікуюча ознака. Підстави для застосування заохочувальної норми. 

Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю з іншими. 

 

Тема 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського 

порядку та моральності. 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності Групове порушення громадського порядку. 

Види дій, що утворюють об’єктивну сторону кримінального правопорушення. 

Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Відмежування від масових заворушень та 

хуліганства. 

Масові заворушення. Діяння, що утворюють об’єктивну сторону 

кримінального правопорушення. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов’язкові 

ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Суспільно 

небезпечні наслідки як кваліфікуюча ознака кримінального правопорушення. 

Відмежування масових заворушень від групового порушення громадського порядку 

та хуліганства. 

Хуліганство. Поняття особливої зухвалості та виняткового цинізму. Ознаки 

об’єктивної сторони кримінального правопорушення. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. Поняття хуліганського мотиву. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як 

обставина, що обтяжує відповідальність. Поняття опору представникові влади або 

представникові громадськості. Поняття вогнепальної зброї. Поняття холодної зброї. 

Поняття предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого. 

Відмежування хуліганства від інших кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку. 

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. 

Предмет кримінального правопорушення. Поняття порнографічних предметів. 

Діяння, що утворюють об’єктивну сторону. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Ознаки 

суб’єктивної сторони. Спеціальна мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Кіно- та 

відеопродукція, комп’ютерні програми порнографічного характеру як предмети 

кримінального правопорушення, що обтяжують відповідальність. Збут вказаних 

предметів неповнолітнім як кваліфікуюча ознака. Множинність та співучасть як 

особливо кваліфікуючі ознаки. Примушування неповнолітніх до участі у створенні 
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творів порнографічного характеру як вид протиправної діяльності, що обтяжує 

відповідальність. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття 

сутенерства. Поняття примушування. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Наслідки цього кримінального правопорушення. 

Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 

 

Тема 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Поняття, характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Предмет кримінального правопорушення. Поняття наркотичного 

засобу, психотропної речовини, їх аналогу. Поняття прекурсору. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент 

закінчення кримінального правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співучасть як кваліфікуюча 

та особливо кваліфікуюча ознака. Множинність як кваліфікуюча ознака. Критерії 

визначення оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Кваліфі-

кація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за 

сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Предмет кримінального правопорушення. Діяння, зазначені у диспозиції статті, як 

обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу кримінального 

правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони. Мета як обов’язкова ознака 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Співучасть та множинність як кваліфікуючі ознаки. Місце вчинення 

кримінального правопорушення як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення 

«великого» та «особливо великого» розмірів. Залучення неповнолітнього до 

вчинення кримінального правопорушення як кваліфікуюча ознака. Підстави 

застосування заохочувальної норми. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки 

об’єктивної сторони. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. 

Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Особливо кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, 

зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин. Предмет 

кримінального правопорушення. Поняття отруйних і сильнодіючих речовин. Діяння, 
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що утворюють об’єктивну сторону кримінального правопорушення. Порушення 

встановлених правил як ознака об’єктивної сторони. Конструкція складу 

кримінального правопорушення. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Зміст поняття «схиляння». Ознаки об’єктивної сторони. Конструкція 

складу кримінального правопорушення. Ознаки суб’єктивної сторони 

кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Кількість та вік 

потерпілих як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація цього кримінального 

правопорушення за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. 

 

Тема 10. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Поняття неправомірної вигоди. Суб’єкти кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Поняття службової особи, що дається у примітці до ст. 

364 КК України. Істотна шкода та тяжкі наслідки в окремих складах кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Зловживання владою або службовим становищем. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 

органу. Службове підроблення. Службова недбалість. Прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне 

збагачення. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі. Провокація підкупу. 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Предмет дисципліни: кримінальне процесуальне законодавство, практика 

його застосування, кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні 

правовідносини, кримінально-процесуальна діяльність органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду, теорія і історія кримінального процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» 

знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з 

теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з 

конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в 

діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають 

питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням 

шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних 

прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю, судовими та 

правоохоронними органами України, криміналістикою, кримінологією тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу. 
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Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

Тема 2 Кримінальний процесуальний закон. 

Тема 3. Засади кримінального процесу. 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу. 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі. 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 

кримінальному провадженні. 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу (І). 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування. 

Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій. 

Тема10. Повідомлення про підозру. 

Тема 11. Зупинення досудового розслідування. 

Тема 12. Закінчення досудового розслідування. 

Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування. 

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

Розділ 3. Особлива частина кримінального процесу (ІІ). 

Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження. 

Тема 16. Судовий розгляд. 

Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції. 

Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції. 

Тема 19. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Тема 20. Виконання судових рішень. 

Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є 

оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра глибокими теоретичними 

знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з 

розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), 

їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування практичних 

навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при 

проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є 

засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра загальних положень 

кримінального процесуального права, організації діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду 

кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності 

органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду. 

Мова навчання: українська мова.  

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри кримінального процесу, які 

безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 

електронну пошту за адресою: k006@naiau.kiev.ua та Krum_proces@ukr.net. 

mailto:k006@naiau.kiev.ua
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Структура навчальної дисципліни. 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу 

 

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання 

кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу. Система 

стадій кримінального процесу. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність 

та значення. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій. Поняття та 

сутність кримінальних процесуальних правовідносин. Кримінальні процесуальні 

гарантії: поняття та система. Поняття та види кримінальних процесуальних актів. 

 

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон 

Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. 

Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. Джерела 

кримінального процесуального права України. Кримінальне процесуальне право в 

системі інших галузей права. Кримінальне процесуальне законодавство та його 

система. Дія кримінального процесуального закону в просторі. Дія кримінального 

процесуального закону в часі. Дія кримінального процесуального закону за колом 

осіб. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.  

 

Тема 3. Засади кримінального процесу 

Поняття, значення та система засад кримінального провадження. 

Верховенство права та законність у кримінальному процесі. Рівність перед законом і 

судом та повага до людської гідності під час кримінального провадження. Зміст і 

значення засад забезпечення права на свободу і особисту недоторканність та 

недоторканності права власності. Недоторканність житла чи іншого володіння 

особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному 

провадженні. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як засада 

кримінального провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність 

дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі. Засада 

забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. 

Зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі. Засада гласності і 

відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами 

судового засідання і процесуальних дій. Зміст і значення засади розумних строків у 

кримінальному процесі. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї у кримінальному процесі. Зміст і значення засади забезпечення права на 

захист. Публічність як засада кримінального провадження. Заборона двічі 

притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. 

 

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу 
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Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. Учасники 

кримінального провадження та учасники судового провадження. Суд (суддя), 

присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. Слідчий суддя та 

його повноваження у кримінальному процесі. Прокурор та його повноваження у 

кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх 

повноваження. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження. 

Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений їх процесуальне 

становище. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як 

учасник кримінального процесу. Захисник у кримінальному процесі, його права та 

обов’язки. Обов’язкова участь захисника. Потерпілий та його представник у 

кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище цивільного 

позивача, цивільного відповідача та їх представників у кримінальному проваджені. 

Законний представник у кримінальному провадженні. Процесуальний статус третьої 

особи, щодо майна якої вирішується питання та іншої особи, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Свідок у 

кримінальному процесі, його права, обов’язки та відповідальність. Особи, які не 

можуть бути допитані як свідки. Перекладач, заявник та понятий як учасники 

кримінального провадження. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі. Їх роль, 

повноваження та відмінність у процесуальному становищі. Представник персоналу 

органу пробації та його повноваження. Секретар судового засідання та судовий 

розпорядник у кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального 

провадження. 

 

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 

Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. 

Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація. Юридичні властивості 

доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального процесуального 

доказування. Суб`єкти доказування у кримінальному процесі. Обов’язок 

доказування. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання 

доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. Перевірка доказів. Способи 

перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів та критерії їх оцінки. 

Внутрішнє переконання в механізмі оцінки доказів. Підстави та процесуальний 

порядок визнання доказів недопустимими. Показання свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта. Речові докази: поняття та види. 

Документи як джерела доказів. Процесуальний порядок зберігання речових доказів 

та документів у кримінальному та вирішення питання про спеціальну конфіскацію. 

Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.  

 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у 

кримінальному провадженні 

Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному 

провадженні. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних 

строків. Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика окремих видів 

процесуальних витрат. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню 

(компенсації) у кримінальному провадженні. Способи відшкодування (компенсації) 
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шкоди у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок пред’явлення та 

вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. 

 

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування 

запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. Зміна чи 

скасування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання та особиста порука. Застава 

як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. Тримання 

під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання особи під вартою. 

Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та 

привід у кримінальному процесі. Накладення грошового стягнення: поняття та 

порядок його застосування. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом як захід забезпечення кримінального провадження. Відсторонення від 

посади у кримінальному процесі. Тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя. Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального 

провадження. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

 

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу (І) 

 

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування 

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи 

досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового 

розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування 

кримінальних проступків. Особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Поняття і значення загальних положень досудового 

розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового 

розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування. Об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

до його завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення 

слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового 

розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою та слідчо-

оперативною групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час 

досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і 

судового контролю за законністю в діяльності органів досудового розслідування.  

 

Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій 

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення 

слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості 

виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання 
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та його види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості 

впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. 

Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. 

Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 

Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок 

оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок 

проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. 

Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий 

експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих 

видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для 

проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави 

проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання 

у приватне спілкування. 

 

Тема10. Повідомлення про підозру 
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки 

повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання 

повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок 

повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення 

письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. 

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

 

Тема 11. Зупинення досудового розслідування 
Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та 

процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук 

підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового 

розслідування.  

 

Тема 12. Закінчення досудового розслідування 
Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення 

досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та 

процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження 

іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. 

Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і 

технічне оформлення матеріалів кримінального провадження. 

 

Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування 
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Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. Особливості 

досудового розслідування кримінальних проступків. Загальні положення 

спеціального досудового розслідування. Процесуальний порядок провадження 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Особливий 

режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у 

районі проведення антитерористичної операції. 

 

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки 

подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час 

досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під 

час досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. 

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність прокурора. Види рішень за результатами розгляду скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

 

Розділ 3. Особлива частина кримінального процесу (ІІ) 

 

Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. 

Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована 

система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового 

провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок 

підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при 

підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 

підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. 

Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту,  клопотань про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або 

за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою 

до судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

 

Тема 16. Судовий розгляд 
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Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового 

розгляду кримінальної справи. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до 

суду. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови 

від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо 

юридичної особи під час судового розгляду. Підстави і порядок відкладення 

судового засідання, зупинення судового провадження. Розпорядок судового 

засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під 

час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. 

Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і 

завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового 

слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок 

судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє 

слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. 

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 

рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що 

вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у 

судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. 

Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії 

судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового 

засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове 

провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. 

Спеціальне судове провадження. 

 

Тема 17. Провадження в суді апеляційної інстанції 

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, 

сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Судові 

рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне 

оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. 

Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду 

першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття апеляційної скарги 

судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення 

або відмова відкриття провадження. Наслідки подання апеляційної скарги. 

Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова 

від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного 

провадження. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. 

Письмове апеляційне провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за 

наслідками розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом 

апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. Невідповідність висновків суду 

першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Істотні 

порушення вимог кримінального процесуального закону. Неправильне застосування 

закону України про кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного 

судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі 

обвинуваченого. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції. 
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Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Закриття кримінального 

провадження судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної 

інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Вирок, ухвала про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції. 

Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. Порядок 

перевірки ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів кримінального провадження. 

 

Тема 18. Провадження в суді касаційної інстанції 

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. 

Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки 

касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного 

провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної 

інстанції. Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду 

касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення 

суду касаційної інстанції. Підстави для передачі кримінального провадження на 

розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду. Порядок передачі 

кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом 

касаційної інстанції. Новий розгляд справи після скасування судового рішення 

судом касаційної інстанції. Закриття кримінального провадження судом касаційної 

інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Повернення матеріалів 

кримінального провадження. 

 

Тема 19. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. 

Характеристика виключних обставин. Особи, які мають право порушити питання 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. 

Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх 

повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. Відкриття кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. Порядок перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Види судових рішень за 

наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 

Тема 20. Виконання судових рішень 

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання 

судовим рішенням законної сили. Види судових рішень та їх характеристика. 

Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду. 

Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання 

судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують 

вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання 

вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний 
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порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. 

Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. Умовно-

дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш 

м’яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. 

Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, 

засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття судимості. 

Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

 

Тема 21. Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження 

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. 

Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. Центральні органи України що забезпечують міжнародне 

співробітництво у кримінальному провадженні. Міжнародна правова допомога при 

проведенні процесуальних дій. Зміст та форма запиту про міжнародну правову 

допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту іноземного 

компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання 

запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. Виклик 

особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу 

іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, 

арешт і конфіскація майна. Створення і діяльність спільних слідчих груп. Видача 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок підготовки 

документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Межі 

кримінальної відповідальності виданої особи. Центральні органи України щодо 

видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення 

екстрадиційної перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом 

про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і умови перейняття 

кримінального провадження від іноземних держав. Порядок кримінального 

провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання 

кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Наслідки 

передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених 

осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Виконання 

вироку суду іноземної держави. Розгляд судом питання про приведення вироку суду 

іноземної держави у відповідність із законодавством України. Умови передачі 

засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Визнання та виконання 

вироків міжнародних судових установ. 

 

Тема 22. Особливі порядки кримінального провадження 

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне 

провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст 

угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок 

судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки 
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невиконання угоди. Кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої 

категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та 

застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. 

Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості 

досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. Проведення психіатричної 

експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості 

кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 

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. Місце проведення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території 

дипломатичних представництв, консульських установ, суден України. Відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження. 

 

 

2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА 

НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – це встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 

інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється 

відкрито і гласно. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих 

кримінальних правопорушень» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

– основні поняття кримінального права; 
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– елементи та ознаки окремих складів кримінальних правопорушень; 

– теоретичні основи та правила кваліфікації кримінальних правопорушень; 

– особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень; 

– ознаки відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень; 

– основні положення слідчої та судової практики щодо особливостей 

кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень; 

вміти: 

– кваліфікувати окремі види кримінальних правопорушень; 

 – правильно застосовувати кримінально-правові норми в процесі кваліфікації 

кримінальних правопорушень; 

– встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінальних 

правопорушень та правопорушень; 

– розмежовувати адміністративні правопорушення від кримінальних 

правопорушень; 

– розмежовувати суміжні кримінально-правові посягання за відповідними 

ознаками складу кримінальні правопорушення; 

– використовувати понятійно-категоріальний апарат кримінального права для 

вирішення правових проблем у різних сферах суспільного життя; 

– застосувати теоретичні та практичні знання щодо особливостей кваліфікації 

окремих видів кримінальних правопорушень для високопрофесійного виконання 

службових обов’язків працівників Національної поліції, в процесі правозастосовної 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної «Кримінальний процес» здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати:  

- теорію кримінального процесу; 

- кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування 

органами досудового розслідування, прокуратури та судом; 

- фактори, що визначають та впливають на діяльність органів досудового 

розслідування; 

- засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду; 

- теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і 

функціональне призначення. 

вміти: 

- застосовувати сучасні методи дослідження і аналіз проблемних питань, що 

виникають під час кримінального провадження; 

- правильно тлумачити та аналізувати норми кримінального процесуального 

права та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері 

судочинства, діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, суду; 

- орієнтуватися в судовій практиці з кримінальних проваджень; 

- аналізувати та застосовувати знання теоретичних питань для виконання 

практичних завдань; 

- складати процесуальні акти у кримінальному провадженні; 
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- самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати, обґрунтовувати 

і відстоювати свою правову позицію; 

- використовувати навички творчого мислення та самоудосконалювати 

власний професійний рівень.  

 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація проводиться як перевірка знань здобувачів з навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес» та «Кваліфікація окремих видів кримінальних 

правопорушень», яка передбачена навчальним планом з підготовки для здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правознавство» 6.030401 

спеціалізація «Основи слідчої діяльності» в Національній академії внутрішніх справ. 

Атестація проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не менше 

половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 

Атестація проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до 

навчальних програм. Тривалість атестації не повинна перевищувати 6 академічних 

годин на день. 

У білетах передбачено два теоретичні питання та одне практичне завдання (у 

вигляді «Поліцейського квесту»). 

Атестація проводиться в заздалегідь визначеній навчальній аудиторії. 

Здобувач вищої освіти представляється членам комісії, самостійно бере білет, 

спеціальний аркуш усної відповіді та готується до відповіді. Час для підготовки – до 

20 хвилин. На спеціальному аркуші усної відповіді здобувачу вищої освіти 

необхідно написати прізвище та ініціали здобувача вищої освіти, який проходить 

атестацію, номер білету, відповіді на питання та після завершення написання 

відповіді поставити особистий підпис. Після підготовки здобувач вищої освіти в 

усній формі дає відповіді на теоретичні питання та практичне завдання, що 

містяться в білеті. Після завершення відповіді спеціальний аркуш усної відповіді з 

записами передається секретарю екзаменаційної комісії. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Білети атестації включають два теоретичних питання (перше питання з 

дисципліни «Кваліфікація окремих кримінальних правопорушень», друге питання з 

дисципліни «Кримінальний процес») і практичне завдання (поліцейський квест).  

Теоретичні питання забезпечують виявлення: фундаментальності, 

міждисциплінарності отриманих знань, рівень оволодіння основними поняттями, 

уміння використовувати категоріальний апарат, глибину розуміння проблеми. 

Практичне завдання (поліцейський квест) забезпечує виявлення уміння вирішувати 

типові, професійні, актуальні для сучасної галузі економіки завдання, що дозволяє 

виявити: уміння вирішувати типові проблеми професійної діяльності, здатність 

логічно пояснювати і аргументовано доводити власну точку зору, можливості 

аналітичного міркування, вміння робити порівняння та висновки. 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти виводиться із оцінок за кожне 

питання білету і визначається з урахуванням повноти розкриття питання, логіки 
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викладення, культури мови, вміння доводити думку та відстоювати власні позиції, 

впевненості та переконливості, аналітичного міркування, вміння робити порівняння 

та висновки. 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з «Положенням про 

організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ» та 

оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

 

5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА АТЕСТАЦІЮ 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

1. Відмежування групового порушення громадського порядку від масових 

заворушень та хуліганства. 

2. Відмежування масових заворушень від групового порушення 

громадського порядку та хуліганства. 

3.  Кваліфікація хуліганства. Відмежування хуліганства від інших 

кримінальних правопорушень проти громадського порядку. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах 

про хуліганство». 

4. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило 

смерть потерпілому, від умисного вбивства та вбивства через необережність. 

5. Відмінність вбивства від інших кримінальних правопорушень, 

наслідками яких є настання смерті іншої особи. 

6. Відмінність грабежу від розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини 

проти власності». 

7. Відмінність крадіжки від грабежу. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини 

проти власності». 

8. Відмінність розбою від вимагання та бандитизму. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності». 

9. Кваліфікація бандитизму. Відмінність бандитизму від створення, 

керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у 

ній. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненими стійкими 

злочинними об’єднаннями». 

10. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в особі 

потерпілого. 

11. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в розвитку 

причинного зв’язку. 

12. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
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бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику 

в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 

матеріалами». 

13. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів «. 

14. Кваліфікація вимагання.  

15. Кваліфікація грабежу.  

16. Кваліфікація дій співучасників при вчиненні умисного вбивства матір’ю 

своєї новонародженої дитини. 

17. Кваліфікація залишення в небезпеці.  

18. Кваліфікація зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 

19. Кваліфікація захоплення заручників за сукупністю з іншими 

кримінальними правопорушеннями. Конкуренція захоплення заручників з іншими 

кримінальними правопорушеннями, в тому числі з діянням, передбаченим ст. 349 

КК України. 

20. Кваліфікація недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

21. Кваліфікація незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 

2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». 

22. Кваліфікація незаконного заволодіння транспортними засобами. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про 

адміністративні правопорушення на транспорті». 

23. Кваліфікація незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 

квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше 

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами». 

24. Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 

25. Кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації. 

26. Кваліфікація порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні 
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правопорушення на транспорті». 

27. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 

власності». 

28. Кваліфікація розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 

власності». 

29. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть 

потерпілого через необережність. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 

лютого 2003 р.№2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і 

здоров’я особи». 

30. Кваліфікація умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р.№2 «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи». 

31. Кваліфікація умисного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 7 лютого 2003 р.№ 2 «Про судову практику в справах про злочини проти 

життя і здоров’я особи». 

32. Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.  

33. Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. №2 «Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров’я особи». 

34. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. №15 

«Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів». 

35. Кваліфікація хуліганства. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах про хуліганство». 

36. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. №3 «Про практику застосування 

судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської 

діяльності». 

37. Кваліфікація шахрайства. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 

власності». 

38. Конкуренція вбивства зі пом’якшуючих обставин із вбивством за 

обтяжуючих обставин. 

39. Кваліфікація домашнього насильства. 

40. Кваліфікація залишення в небезпеці.  

41. Відмінність залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані. 

42. Кваліфікація торгівлі людьми. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею 

людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р. 

43. Кваліфікація зґвалтування. Відмінність зґвалтування від сексуального 

насильства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 
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«Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи». 

44. Кваліфікація сексуального насильства. Відмінність сексуального 

насильства від зґвалтування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 

травня 2008 р. № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи». 

45. Кваліфікація виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту 

або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних». 

46. Кваліфікація порушення правил екологічної безпеки. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 «Про судову 

практику у справах про злочини та інші порушення проти довкілля». 

47. Кваліфікація терористичного акту. Закон України «Про боротьбу з 

тероризмом» від 20 березня 2003 р. 

48. Кваліфікація втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 «Про 

застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх 

у злочинну чи іншу антигромадську діяльність». 

49. Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем. 

Відмінність від перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 

грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про перевищення влади або 

службових повноважень». 

50. Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі. 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. Джерела кримінального процесуального права України. 

2. Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, часі та за 

колом осіб. 

3. Кримінальна процесуальна форма: поняття і зміст. 

4. Кримінальні процесуальні функції. 

5. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада 

кримінального провадження. 

6. Право на захист у кримінальному провадженні. 

7. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості. 

8. Розумність строків у системі засад кримінального провадження. 

9. Зміст і значення засади диспозитивності у кримінальному провадженні. 
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10. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними 

засобами судового засідання і процесуальних дій. 

11. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада 

кримінального провадження. 

12. Слідчий суддя у кримінальному провадженні. 

13. Завдання та процесуальні повноваження керівника органу досудового 

розслідування у кримінальному провадженні. 

14. Прокурор як учасник кримінального провадження. 

15. Слідчий як учасник кримінального провадження: завдання, повноваження. 

16. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному провадженні. 

17. Свідок як учасник кримінального провадження. 

18. Захисник як учасник кримінального провадження. 

19. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. 

20. Процесуальні джерела доказів та їх характеристика. 

21. Оцінка доказів у кримінальному провадженні. 

22. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні. 

23. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. 

24. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

25. Речові докази як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

26. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні. 

27. Збирання доказів та особливості його здійснення на різних стадіях 

кримінального провадження. 

28. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. 

29. Заходи забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх 

застосування. 

30. Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні. 

31. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального 

провадження. 

32. Затримання особи у кримінальному провадженні. 

33. Процесуальний порядок застосування застави як запобіжного заходу. 

34. Тримання під вартою як запобіжний захід. 

35. Початок досудового розслідування. 

36. Строки досудового розслідування: порядок обчислення та продовження. 

37. Слідчі (розшукові) дії як спосіб збирання доказів. 

38. Допит: порядок проведення та фіксування під час досудового розслідування. 

39. Пред’явлення для впізнання: порядок проведення та фіксування під час 

досудового розслідування. 

40. Огляд та його види  у кримінальному провадженні. 

41. Проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального 

провадження. 

42. Обшук у системі слідчих (розшукових) дій. 

43. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. 

44. Проведення експертизи у кримінальному провадженні. 

45. Проведення негласних слідчих (розшукових) під час кримінального 

провадження. 
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46. Повідомлення про підозру. 

47. Зупинення та відновлення досудового розслідування.  

48. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

49. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції. 

50. Форми закінчення досудового розслідування. 

51. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового 

розслідування. 

52. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту. 

53. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 

54. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

55. Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування. 

56. Кримінальне провадження на підставі угод. 

57. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

58. Форми міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні. 

 

6. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ (ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ КВЕСТ) З НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

Виходячи зі змісту запропонованих фабул задач необхідно вказати правильну 

кваліфікацію кримінального правопорушення та послідовність виконання 

процесуальних дій, які є необхідними для виконання поставлених завдань. 

 

1. Кілька місцевих жителів прийшли на танцювальний майданчик туристичної 

бази. Вони були в нетверезому стані і поводилися нахабно. Тому дівчата 

відмовлялися з ними танцювати. К. (один з місцевих жителів), отримавши у 

черговий раз відмову, вдарив дівчину в обличчя. Д., який сидів поряд з нею, зробив 

К. зауваження. К. запропонував Д. вийти за територію танцювального майданчика. 

Відійшовши метрів на 10 від виходу, К. вийняв ніж і ударом в груди вбив Д. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть. 

2. Визначте процесуальний статус усіх вказаних у задачі осіб. Назвіть 

норми КПК України, у яких визначено процесуальний статус цих осіб. 

 

2. М., А. та К., раніше неодноразово судимі, перебуваючи у слідчому ізоляторі 

під арештом за вчинення тяжкого злочину у складі організованої злочинної групи, 

імітували тяжке отруєння, у зв’язку з чим були переведені до лазарету слідчого 

ізолятора, де вони захопили як заручників чотирьох жінок - лікаря та медичних 

сестер і стали вимагати у представників влади під загрозою вбивства заручників 100 

тис грн., зброю та автомобіль. На підтвердження своїх намірів М. наніс одній із 

заручниць удар ножем, спричинивши проникаюче поранення черевної порожнини. 

Затим заручницю випустили на вулицю. Співробітникам спецзагону вдалося 
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роззброїти злочинців та звільнити заручників. 

Завдання: 

1. Кваліфікувати дії М., А. та К. Відповідь поясніть. 

2. Перерахуйте наведені докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх 

класифікацію. 

 

3. З. і В., відмічаючи 20-ти річчя останньої, зустріли у кафе своїх знайомих К. і 

М. Продовжити свято вирішили на квартирі М. Через певний час хлопці 

запропонували В. та З. вступити з ними в статевий з в’язок. Коли дівчата 

відмовилися, К. із застосуванням сили зґвалтував В., а М. погрожуючи 

застосуванням фізичного насильства зґвалтував З., яка була на два роки молодшою 

від В. Після вчиненого зґвалтування К. і М. заснули і дівчата втекли з квартири. 

Після чого одразу звернулися до працівників Національної поліції із заявою. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії К. і М. Відповідь поясніть. 

2. Визначте процесуальний порядок проведення огляду місця події квартири 

М. Чи має право слідчий без ухвали слідчого судді провести огляд місця події в 

квартирі М.?  

 

4. Т., працюючи складальником виробничого об’єднання «Версія», вирішив 

викрасти ноутбук. З цією метою він протягом місяця кілька разів проносив через 

прохідну окремі деталі ноутбука. Т. був затриманий працівниками охорони 

виробничого об’єднання на прохідній, коли намагався винести корпус ноутбука. 

Після чого служба охорони викликала працівників поліції. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Т. Відповідь поясніть. 

2. Визначте процесуальний порядок затримання в порядку ст. 208 КПК 

України. Чи є підстави затримання Т. слідчим? 

 

5. Ю. здійснив напад на Т. з метою заволодіння його грошима. Т. учинив опір. 

Тоді Ю. наніс декілька ударів ножем у груди Т, а потім його обшукав. Нічого не 

знайшовши, Ю. зник з місця події. Від отриманих поранень Т. помер на місці 

нападу. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Ю. Відповідь поясніть. 

2. Який вид огляду необхідно провести у зазначеній ситуації. Визначте 

процесуальний порядок проведення огляду та назвіть його види. 

 

6. С. та Є., маючи на меті заволодіти майном громадянки Н., підійшли 

непомітно до неї ззаду. С. вдарив її кулаком у потилицю, від чого потерпіла впала та 

втратила свідомість, а Є. підняв сумку, яка випала з рук Н., де знаходились деякі 

продукти харчування і гаманець зі 1500 гривнями. Після цього обидва втекли з 

місця події разом з викраденим майном. Проведеною судово-медичною експертизою 

встановлено, що потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження без 

короткочасного розладу здоров’я. 
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Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії С. та Є. Відповідь поясніть. 

2. Визначте підстави та порядок проведення експертизи. 

 

7. Н. і П. зустріли на пероні залізничного вокзалу У., який вантажив у вагон 

поїзда Одеса–Москва 10 ящиків з комп’ютерною технікою. Погрожуючи 

пістолетом, вони забрали в У. 2 таких ящики, пообіцявши повернути їх наступного 

дня, якщо останній сплатить їм 10 тис. грн., а при відмові виконати вимогу, не 

повернуть їх. Наступного дня У. передав Н. і П. необхідну суму, але комп’ютерну 

техніку не одержав, оскільки останні їх продали, а гроші поділили між собою.  

Під час досудового слідства Н. і П. заперечували про свою причетність до 

вчиненого кримінального правопорушення, наголошуючи на тому, що потерпілий 

У. умисно обмовляє їх.  

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Н. і П. Відповідь поясніть. 

2. Який процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб? Чи можна провести одночасний допит між У та Н. І П.? 

 

8. Приватний підприємець П., надавши банку неправдиві відомості, отримав 

кредит на суму 1,5 млн. гривень. Вказану суму, отриману шляхом вчинення 

шахрайства з фінансовими ресурсами, він перевів у валюту, яку помістив на свій 

власний валютний рахунок у іншому банку. Повертати кредит банку він збирався з 

прибутків від господарської діяльності.  

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії П. Відповідь поясніть.  

2. Чи може слідчий здійснити тимчасовий доступ до валютного рахунку 

П.? Визначте процесуальний порядок тимчасового доступу до речей і документів. 

 

9. С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. При допиті з метою 

примусити його давати показання, що саме він вчинив кримінальне правопорушення 

в якому його підозрюють, слідчий застосував до нього насильство, заподіявши легкі 

тілесні ушкодження без розладу здоров’я.  

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії слідчого.  

2. Визначте повноваження слідчого та порядок проведення допиту 

підозрюваного. 

 

10. Громадяни Л., Б. та С. зорганізувалися для вчинення нападів на громадян у 

стійке злочинне об’єднання. Для залякування вони застосовували пістолет «ТТ», у 

якому була зламана бойова пружина, через що він був непридатний для стрільби. Не 

ховаючи свою зовнішність від сторонніх осіб, вони вчинили п’ять нападів, під час 

яких вилучали мобільні телефони, годинники, ювелірні прикраси та гроші. Під час 

допиту усі потерпілі зазначали, що можуть впізнати осіб, які незаконно заволоділи 

їх майном. 

Завдання: 
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1. Кваліфікуйте дії Л., Б. та С. Відповідь поясніть. 

2. Назвіть види та порядок проведення пред`явлення для впізнання? 

 

11. Громадяни С., К. та Г. організували групу, розробили план діяльності, 

викрали мисливську рушницю «Benelli» та виготовили з неї обріз. Протягом 

наступного місяця вони почали нападати на жінок, яких вистежували та, 

погрожуючи зброєю, вступали з ними у статеві зносини.  

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії С., К. та Г. Відповідь поясніть. 

2. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? 

Назвіть їх процесуальний порядок. 

 

12. Під час митного огляду в аеропорту «Бориспіль» у громадянина К., який 

відлітав до м. Амстердам, було виявлено пістолет «Браунінг» та п’ять набоїв до 

нього. Працівники аеропорту викликали слідчо-оперативну групу. На місці події 

слідчий вилучив виявлений працівниками митного контролю пістолет на набої до 

нього. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть. 

2. Оцініть дії слідчого. У який випадках та в якому порядку слідчий має 

право вилучати зброю та набої? 

 

13. В., керуючи автомобілем, перевищив встановлену швидкість і виїхав на 

тротуар, де наїхав на пішохода С., спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. 

Маючи намір зникнути з місця події, щоб уникнути відповідальності, В. порушив 

правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті доріг з вантажним автомобілем. 

При зіткненні пасажирам А. і Ж. були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження. 

Наступного дня потерпілі С. і А. померли. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії В. Відповідь поясніть. 

2. Як перевірити показання підозрюваного В. зважаючи на те, що 

потерпілі С. і А. померли, а підозрюваний повністю заперечує свою вину? 

 

14. Н. і Б. вчинили крадіжку з центрального аптечного складу обласного 

центру, внаслідок чого медичні і лікувальні установи залишились без місячного 

запасу наркотичних засобів. Загальна вартість викраденого становила 125 тис. грн. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії винних осіб. Відповідь поясніть. 

2. Визначте процесуальний порядок проведення огляду центрального 

аптечного складу обласного центру? 

 

15. Раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків Ш., повернувшись з 

місць позбавлення волі, зайнявся збутом наркотичних засобів. З метою розширення 

клієнтури він почав безкоштовно пригощати морфієм неповнолітніх Р. та К. Коли ті 

опинилися в наркотичній залежності, Ш. став продавати їм наркотики, які зберігав у 
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власній квартирі. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Ш. Відповідь поясніть. 

2. Визначте процесуальний порядок обшуку житла та іншого володіння 

особи? Який процесуальний порядок проведення обшуку особи? 

 

16. До відділу поліції звернулась громадянка П. із заявою про те, що о 10 

год. вона знаходилась у власній квартирі очікуючи сантехніка. Почувши дзвінок у 

вхідні двері, вона їх відчинила. Незнайомий чоловік, що стояв на порозі раптово 

вдарив її в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Опритомнівши, П. помітила, 

що речі в квартирі розкидані. Також П. виявила відсутність прикрас із золота та 

срібла на загальну суму 600000 гривень 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії П. Відповідь поясніть. 

2. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? 

Назвіть їх процесуальний порядок. 

 

17. Оперативні співробітники отримали інформацію, що громадянин Б., 

який мешкає у квартирі № 2 будинку № 8 по вул. Майорова у м. Києві, займається 

скупкою наркотичного засобу – марихуани у студентів з Пакистану та збуває 

наркотик мешканцям м. Києва та Київської області. Перебуваючи за вказаною 

адресою, оперативні працівники побачили, як громадянин Б. отримує пакет від 

студента з Пакистану та передає останньому гроші. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть. 

2. Чи мають право оперативні працівники затримати та обшукати 

громадянина Б та студента з Пакистану? Якщо так, то за яких обставин? 

 

18. До відділу поліції звернувся громадянин Н. з повідомленням про те, що 

його сусід Б., на своїй присадибній ділянці (0,05 га) вирощує рослину, подібну до 

коноплі. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть. 

2. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? 

Назвіть їх процесуальний порядок. 

 

19. О 13 год. 15 хв. на 20 км. Одеського шосе водій Я., керуючи автомобілем 

ВАЗ-2106, д.н. 419-45 КВ, вчинив наїзд на пішохода К., 68 років, який від 

отриманих ушкоджень помер на місці. Водій Я. з місця вчинення кримінального 

правопорушення скрився. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Я. Відповідь поясніть. 

2. Який вид огляду необхідно провести у зазначеній ситуації. Визначте 

процесуальний порядок проведення огляду та назвіть його види. 
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20. Раніше судимий за шахрайство громадянин України Л. якимось чином 

виграв конкурс на посаду у комерційну структуру в США. Для отримання візи для 

виїзду за кордон йому була необхідна «повна» довідка про відсутність судимості. 

Усвідомлюючи, що без такого документа він не отримає візу, Л. звернувся до 

представника регіонального сервісного центру МВС України Р., який за обіцяну 

винагороду погодився самотужки внести відповідні зміни у цей документ, де б 

з’явилися позиції про відсутність судимості у Л., при цьому втручання в 

комп’ютерну систему не відбулося. При передачі підготовленої довідки Р. та Л. 

були затримані працівниками правоохоронних органів. У Л. виявили суму у розмірі 

2 тис. доларів США, які він підготував для передачі Р. за «надання послуг».  

Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям Л. і Р. Чи вчинили ці особи 

корупційні кримінальні правопорушення? В якій формі кримінальне правопорушення 

було вчинено Л і Р? Скільки кримінальних правопорушень вчинив Р.? Чи були такі 

кримінальні правопорушення закінчені? Що було предметом кримінального 

правопорушення (кримінальних правопорушень)? 

2. Оцініть ситуацію. Які слідчі (розшукові) дії були проведені? Назвіть їх 

процесуальний порядок. 

 

21. Бажаючи заволодіти партією комп’ютерної техніки (ноутбуками, 

стаціонарними комп’ютерами та  принтерами останньої моделі) начальник одного з 

територіальних сервісних центрів МВС України О. за допомогою знайомого Ш. 

вивіз її увечері з території центру до свого заміського будинку. Сума викраденого 

майна становила 250 тис. гривень. Для забезпечення собі алібі О. розпочав 

підготовчі дії щодо підроблення відповідних документів та неправомірну процедуру 

заміни викраденої комп’ютерної техніки екземплярами застарілих модифікацій.  

Під час досудового розслідування О. заперечував свою вину у вчиненні 

зазначеного кримінального правопорушення. Громадянин Ш. навпаки, 

співпрацював з органами досудового розслідування і повністю визнавав свою вину. 

Слідчий вирішив провести слідчий експеримент у заміському будинку Ш., проте 

останній не погоджувався на проведення цієї слідчої (розшукової) дії у його житлі. 

Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям О. та Ш. Чи вчинили ці особи 

корупційні кримінальні правопорушення? Відповідь обґрунтуйте. Чи можна 

говорити про наявність групи осіб за попередньою змовою? Якщо «так», то про 

яких співучасників йдеться? Як розмір предмета кримінального правопорушення 

впливає на кримінальну відповідальність? Чи є підготовчі дії О. кримінально-

караними? Якщо «так», то як їх слід кваліфікувати? 

2. Чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо вона 

заперечує проти цього? Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній 

ситуації? 

 

22. Будучи державним службовцем, начальник одного з управлінь  головного 

сервісного центру МВС України Д. у поданій ним у лютому місяці цього року 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування за 2018 р., вказав завідомо недостовірні відомості про наявне у 

нього на відповідних правах майно, що мало вартість 440 тис. гривень.    

Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям Д. Чи вчинив він корупційне 

кримінальне правопорушення? Відповідь обґрунтуйте. Кого слід визнавати 

суб’єктами декларування відповідно до положень КК України? Як розмір предмета 

кримінального правопорушення впливає на кримінальну відповідальність? У чому 

різниця між кримінальною та адміністративною відповідальністю в частині 

подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави? 

2. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? 

Назвіть їх процесуальний порядок. 

 

23. Задля прискорення оформлення дозволу на перевезення небезпечних 

вантажів і «пом’якшення» процедури перевірки відповідних документів 

представник однієї з фірм П. запропонував 1,5 тис. доларів США заступнику 

начальника територіального сервісного центру В., але той відмовився виконати 

прохання П. і почав діяти згідно Закону України «Про запобігання корупції». Цього 

ж дня П. звернувся з тим самим питанням до начальника такого сервісного центру 

Ж, а після згоди останнього запевнив його, що завтра о 12.00 в його кабінеті П. 

безпосередньо передасть гроші у сумі 2 тис. доларів США, купюрами по 100 $ у 

поштовому конверті.  

Начальник сервісного центру Ж. здійснив аудіозапис розмови з П. на власний 

мобільний телефон. Під час досудового розслідування Ж. розказав про наявність в 

його телефоні зазначеної розмови, однак добровільно відмовився її надати слідчому. 

Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям П., В. та Ж. Чи вчинили ці особи 

корупційні кримінальні правопорушення? Відповідь обґрунтуйте. Чи є дії В. 

правомірними? Як має діяти державний службовець в разі надходження йому 

пропозиції щодо неправомірної вигоди? В яких формах кримінальні правопорушення 

було вчинено П. і Ж.? У чому різниця між пропозицією та обіцянкою неправомірної 

вигоди? Скільки кримінальних правопорушень вчинив П.? 

2. Яке доказове значення має аудіозапис розмови Ж. з П.? Які процесуальні 

дії повинен вчинити слідчий щоб долучити зазначений аудіозапис до матеріалів 

кримінального провадження? 

 

24. Працівник регіонального сервісного центру МВС України З. протягом 

останніх кількох місяців на постійній основі одержував винагороди від 

представників автошкіл за сприяння у прийманні іспитів на право керування 

транспортними засобами відповідних категорій та видачу посвідчень водія на право 

керування транспортними засобами (по 100 доларів США з кожної особи). З цією 

метою він, будучи уповноваженою особою, яка має доступ до комп’ютерної 

інформації, несанкціоновано змінив її в одному комп’ютері, відтак певні особи, які 

складали іспит, лише тиснули на будь-які кнопки клавіатури, наприкінці отримуючи 

зарахування відповідей.  
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Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям З. Чи вчинив він корупційні 

кримінальні правопорушення? Чи вчинив З. відповідні кримінальні правопорушення 

повторно? Якщо «так», то які саме? Як це впливає на кримінальну 

відповідальність? Чи можна говорити, що в діях З. був кіберзлочин? 

2. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? 

Назвіть їх процесуальний порядок. 

 

25. О 18 год. 35 хв. на вул. Сурікова біля будинку № 7 в м. Києві автомобілем 

ЗІЛ-130, д.н. 317-84 КВ під керуванням водія П. вчинено наїзд на пішохода К., 52 

роки, що одержав тілесні ушкодження і був направлений до лікарні №12. 

У кареті швидкої допомоги потерпілий К розповів лікарю хто і за яких 

обставин наніс йому тілесні ушкодження, після чого потерпілий помер. Цю 

розповідь лікар зафіксував за допомогою мобільного телефону і передав згодом 

слідчому. Слідчий, ознайомившись із змістом представленого відеозапису, прийняв 

рішення про затримання особи, на яку вказав потерпілий. 

Завдання: 

1. Дайте кримінально-правову оцінку діям водія П. 

2. Оцініть рішення слідчого. Назвіть підстави та порядок затримання 

уповноваженою службовою особою. 

 

26. М., працюючи начальником транспортної дільниці горно-металургійного 

комбінату, систематично пропонував деяким підлеглим йому водіям писати заяви 

про надання матеріальної допомоги, а одержані грошові суми передавати йому. 

Таким же чином діяв М. і при преміюванні підлеглих працівників. В усіх випадках 

М. пояснював, що одержані ним гроші будуть витрачені на проведення банкетів за 

участю осіб, які мають проводити технічний огляд автотранспорту, на подарунки до 

свят тощо. Указані обставини знайшли підтвердження під час допиту водіїв. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії М. 

2. Який процесуальний порядок допиту свідка та підозрюваного? Чи 

можна провести у зазначеній ситуації провести одночасний допит? 

 

27. Лейтенант поліції П., знаходячись в приміщенні кімнати зберігання 

речових доказів Н-ського відділення поліції, зірвав листки з кущів сухостою рослин 

коноплі, поклав їх до конверту та виніс з території відділення поліції. Того ж дня П. 

збув ці листки Ч. за 100 грн. Після чого П. та Ч. були затримані працівниками СБУ 

та Національної поліції. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії П. та поясність відповідь. 

2. Який орган досудового розслідування буде здійснювати розслідування? 

Який процесуальний порядок затримання працівника поліції? 

 

28. Головний бухгалтер Н-ської сільської ради без рішення сесії сільської ради 

та без розпорядження сільського голови нараховував та виплачував собі, як 
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головному бухгалтеру, протягом декількох місяців надбавки до заробітної плати за 

інтенсивність на загальну суму 5226 гривень. Зазначену суму він зберігав у 

службовому сейфі своєї секретарки. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії головного бухгалтера та поясність відповідь. 

2. Який процесуальний порядок проведення обшуку у службовому 

приміщенні? 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? 

 

29 О., командир взводу забезпечення військової частини А1, таємно виніс за 

межі частини електричний інструмент – фрезер вартістю 4308 грн., та того ж дня 

продав його В. Через тиждень О. так само реалізував викрадені з військової частини 

шліфмашину та відбійний молоток загальною вартістю 8572 грн. Громадянину В.  

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії О. та поясність відповідь. 

2. Який орган досудового розслідування буде здійснювати розслідування? 

Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? Назвіть їх 

процесуальний порядок. 

 

30. Завідувач аптеки К. продав наркотично залежному У. без рецепту 

лікарський засіб «Кодарін» у кількості 1500 шт. блістерів по 10 таблеток, які містять 

у своєму складі наркотичний засіб – кодеїн. Після продажу зазначеного засобу 

завідувач аптеки був затриманий батьками У. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії В. та поясність відповідь. 

2. Оцініть ситуацію. Визначте відмінність законного затримання від 

затримання уповноваженою службовою особою. 
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http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58261  

у справі Броуґан та інші проти Сполученого Королівства: Рішення 

Європейського суду з прав людини (Заяви №№ 11209/84; 11234/84; 11266/84; 

11386/85) від 29 листопада 1988 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57450  

у справі В. проти Швейцарії: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 14379/88) від 26 січня 1993 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57817  

у справі Ван дер Слуейса, Зейдервельда і Клаппе проти Нідерландів: Рішення 

Європейського суду з прав людини (Заяви №№ 9362/81; 9363/81; 9387/81) від 22 

травня 1984 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57592  

у справі Дікме проти Туреччини: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 20869/92) від 11 липня 2000 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58751  

у справі Енгель та інші проти Нідерландів: Рішення Європейського суду з 

прав людини (Заяви №№ 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72) від 8 червня 

1976 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57479  

у справі Ердагоз проти Туреччини: Рішення Європейського суду з прав 

людини (Заява № 127/1996/945/746) від 22 жовтня 1997 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58108  

у справі Єлоєв проти України: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 17283/02) від 6 лютого 2009 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 

89452  

у справі І.А. проти Франції: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 28213/95) від 23 вересня 1998 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58237  

у справі Клоот проти Бельгії: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 12718/87) від 12 грудня 1991 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57699  

у справі Корнєв і Карпенко проти України: Рішення Європейського суду з 

прав людини (Заява № 17444/04) від 21 січня 2011 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-101187 
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у справі Костер проти Нідерландів: Рішення Європейського суду з прав 

людини (Заява № 12843/87) від 28 листопада 1991 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57703  

у справі Курт проти Туреччини: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 24276/94) від 25 травня 1998 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62758  

у справі Лабіта проти Італії: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 26772/95) від 6 квітня 2000 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58559  

у справі Летельє проти Франції: Рішення Європейського суду з прав людини 

(Заява № 12369/86) від 26 червня 1991 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57678 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://www.president.gov.ua – офіційний веб-сайт Президента України. 

http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.  

http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України. 

https://www.court.gov.ua – офіційний веб-портал судової влади в Україні. 

http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. 

http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua − Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 
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