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ВСТУП  

 

Запропонована програма сформована з урахуванням сучасних 

вітчизняних та світових тенденцій розвитку правових засобів регулювання та 

охорони суспільних відносин, особливостей індивідуальних освітніх запитів 

аспірантів. Вона має сприяти професійній підготовці аспірантів/пошукувачів 

за дисципліною «Доктринальгні засади кримінально-правового регулювання», 

допомогти їм зорієнтуватися у виборі необхідної літератури та інших 

матеріалів за певною темою, у визначенні основних теоретичних проблем за 

тією чи іншою темами, в установленні відповідності теоретичних розробок 

змісту чинного кримінального законодавства та практики його застосування.  

1. Метою вивчення навчальної дисципліни, яка запропонована в 

програмі, є розширення, поглиблення та систематизація знань пошукувачів 

щодо: 

‒ доктринальних позицій з поняття, форм та рівнів кримінально-

правового регулювання, а також поняття, змісту, предмету, цілей, типів, 

завдань та основних методів (криміналізація-декриміналізація, пеналізація-

депеналізація) кримінально-правової політики як нерозривної складової 

частини усієї державної політики України, теоретичних уявлень щодо завдань 

кримінально-правової політики у сфері визначення загальних засад 

кримінальної відповідальності та покарання,; 

‒ проблем кримінально-правової кваліфікації, її методологічних та 

теоретичних засад; 

‒ проблем кримінальної відповідальності та інституту призначення 

покарання, теоретичних уявлень про теоретико-прикладні проблеми 

застосування покарання, звільнення від покарання та його відбування; 

‒ злочинів проти основ національної безпеки України, проблем 

застосування кримінальної відповідальності за ці злочини; 

‒ проблем кримінальної відповідальності за злочини проти життя і 

здоров’я з урахуванням практики Європейського суду з прав людини; 

‒ забезпечення кримінально-правової охорони власності; теоретико-

прикладних проблем кваліфікації злочинів проти власності, встановлення 

сукупності та подолання конкуренції кримінально-правових норм, що 

передбачають відповідальність за ці злочини та шляхів розв’язання зазначених 

проблем; 

‒ корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, шляхів вирішення 

проблем, що виникають при протидії таким злочинам в законодавчій та 

правозастосовній практиці тощо. 

2. Запропонована в програмі дисципліна має сприяти також набуттю 

пошукувачами практичних навичок, вмінь та компетенцій щодо:  



‒ основних методологічних засад розуміння сучасного кримінального 

права, які узгоджувалися б з модерними уявленнями про публічно-правову і 

приватноправову сферу праворегулювання, національний та наднаціональний 

рівні кримінально-правового регулювання; 

‒ аналізу стану та подальшого розвитку національної доктрини та  

концепції боротьби зі злочинністю, розроблення цілісної стратегії 

кримінально-правового впливу на злочинність; 

‒ підстав поділу кримінально-правової політики на доктринальний, 

програмний, законодавчий, правозастосовний, право виконавчий та науковий 

рівні; виявлення зв’язків кримінально-правової політики з кримінальним 

правом як її інструментом;  

‒ критичного осмислення, аналізу та оцінки сучасних наукових 

досягнень, дослідницької діяльності в галузі розробки та реалізації 

кримінально-правових норм щодо кримінальної відповідальності, призначення 

покарання та звільнення від покарання та його відбування; 

‒ визначення і з’ясування дискусійних питань, що виникають при 

притягненні до кримінальної відповідальності за злочини проти основ 

національної безпеки України, життя та здоров’я, власності, а також за 

корупційні та пов’язані з корупцією злочини; 

‒ розробки, реалізації та вдосконалення кримінально-правових норм; 

‒ використання сучасних наукових досягнень та національного і 

зарубіжного досвіду законотворення у галузі кримінального права. 

3. Протягом строку навчання в аспірантурі пошукувач зобов’язаний 

виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні 

знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування 

нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне 

значення, та захистити дисертацію. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі. Дисципліна 

«Доктринальні засади кримінально-правового регулювання» являє собою 

дисципліну вільного вибору аспіранта, що вивчається в одному блоці з такими 

дисциплінами, як «Проблеми сучасної  кримінології» та «Науково-правове 

забезпечення карально-ресоціалізаційного та пробаційного процесів», і 

спрямована на формування комплексного знання в межах спеціалізації 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Відповідно 

до цього визначається й структура дисципліни. Дисципліна викладається у 

четвертому семестрі на другому році навчання. 



Характеристика навчальної дисципліни. Запропонована навчальна 

дисципліна включає до себе основні наукові концепції, присвячені 

встановленню, дослідженню, осмисленню та аналізу: 

‒ поняття, мети і засобів кримінально-правового регулювання, його меж, 

предмету та методу такого регулювання, сучасних наукових підходів до 

дослідження рівнів кримінально-правового регулювання  та його механізму; 

‒ поняття, змісту, предмету, цілей, типів, завдань та основних методів 

кримінально-правової політики, її джерел, принципів та функцій, механізму 

впливу кримінально-правової політики на суспільні відносини, стану 

розроблення національної доктрини та концепції боротьби зі злочинністю, 

цілісної стратегії кримінально-правового впливу на злочинність, зв’язків 

кримінально-правової політики з кримінальним правом; 

‒ доктринальних позицій та правозастосовної практики стосовно 

кримінально-правової кваліфікації; 

‒ поняття кримінальної відповідальності, доцільності виокремлення 

позитивної (перспективної) кримінальної відповідальності, визначення 

ретроспективної кримінальної відповідальності, підстав, моменту виникнення 

і форм реалізації кримінальної відповідальності; віднесення до заходів 

кримінальної відповідальності застосування примусових заходів медичного та 

виховного характеру, заходів кримінально-процесуального примусу; питання 

про визнання звільнення від кримінальної відповідальності однією з форм 

реалізації кримінальної відповідальності; 

‒ поняття, змісту та порядку застосування принципів, загальних засад та 

спеціальних правил призначення покарання, співвідношення вищевказаних 

категорій між собою та з іншими інститутами Загальної частини та санкціями 

статей Особливої частини КК, проблеми законодавчого регулювання та 

практики призначення покарання, існуючі у законодавстві зарубіжних країн 

моделі призначення покарання. 

‒ поняття, змісту та порядку застосування принципів, загальних засад та 

спеціальних правил звільнення від покарання та його відбування, 

співвідношення вищевказаних категорій між собою та з іншими інститутами 

Загальної частини та санкціями статей Особливої частини КК, проблеми 

законодавчого регулювання та практики звільнення від покарання та його 

відбування, існуючі у законодавстві зарубіжних країн моделі звільнення від 

покарання та його відбування; 

‒ поняття, видів злочинів проти основ національної безпеки, їх родового 

об’єкту, підстав криміналізації, системи інтересів та загроз національній 

безпеці України; 

‒ наукових проблем кваліфікації злочинів проти життя, здоров’я, прав і 

свобод людини і громадянина, іноземного кримінального законодавства в цій 

частині та практики Європейського суду з прав людини в цій сфері; 



‒ поняття, видів злочинів проти власності, форм протиправного 

безоплатного обертання чужого майна на власну або користь інших осіб, 

конструкції складів злочинів, способів вчинення злочинів проти власності, 

ознак суб’єкту та суб’єктивної сторони зазначених злочинів, кваліфікуючих 

ознак, проблем встановлення співучасті, сукупності, подолання конкуренції 

кримінально-правових норм при кваліфікації злочинів проти власності, 

співвідношення цих злочинів між собою та відмежування від суміжних 

злочинів, кримінальна відповідальність за які передбачена в інших розділах 

КК України, проблем законодавчого регулювання  та забезпечення охорони 

власності, практики застосування кримінально-правових норм при 

кваліфікації злочинів, зарубіжного досвіду вирішення проблем кримінально-

правового забезпечення охорони власності; 

‒ проблем кримінально-правового забезпечення протидії корупційним 

та пов’язаним з корупцією злочинам, приписів чинного КК, історії змін 

кримінально-правових норм,  зарубіжного та міжнародного права у сфері 

кримінально-правової протидії корупції. 

Заплановані результати навчання. В результаті вивчення навчальної 

дисципліни аспірант повинен: 

знати:  

‒ теоретичні та методологічні засади наукових досліджень у галузі 

кримінально-правового регулювання, зміст основних наукових концепцій з 

цієї проблематики; систему формулювання та обґрунтування дослідницьких 

завдань; принципи композиції наукового тексту та наукової комунікації; 

‒ основні теоретичні концепції, висловлені в доктрині стосовно 

характеристики проблемних питань змісту, цілей, завдань та основних методів 

кримінально-правової політики, її джерел, принципів та функцій; проблемні 

питання теорії, практики та законотворчості у сфері кримінально-правової 

політики України, держав Європейського Союзу та інших зарубіжних країн; 

концептуальні нормативні засади реалізації державної політики у сфері 

боротьби зі злочинністю; чинні міжнародні нормативно-правові акти в цій 

сфері; концептуальні засади національної доктрини та концепції боротьби зі 

злочинністю, цілісної стратегії кримінально-правового впливу на злочинність, 

проблемні питання напрямів кримінально-правової політики; 

‒ положення КК України, основні рекомендації Пленуму Верховного 

Суду України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних 

і кримінальних справ щодо кримінально-правової кваліфікації, призначення 

покарання, звільнення від покарання та його відбування; основні положення 

теоретичних концепцій, проблемні аспекти законодавчої регламентації та 

практики кримінально-правової кваліфікації, призначення покарання, 

звільнення від покарання та його відбування; правові позиції, висловлені 

Верховним Судом України з приводу застосування матеріальних кримінально-



правових норм щодо кримінально-правової кваліфікації, призначення 

покарання, звільнення від покарання та його відбування; 

‒ основні теоретичні концепції, висловлені в доктрині стосовно 

характеристики проблемних питань вчення про кримінальну відповідальність; 

заходи кримінально-правового впливу, форми реалізації кримінальної 

відповідальності, які мають законодавче чи інше підґрунтя; 

‒ сутність, ознаки, значення, основні принципи та зміст норм інституту 

призначення покарання, етапи його становлення та розвитку 

‒ проблемні питання теорії, практики та законотворчості у сфері 

кримінально-правової політики України, держав Європейського Союзу та 

інших зарубіжних країн щодо різних видів звільнення від покарання та його 

відбування; концептуальні нормативні засади реалізації державної політики у 

сфері протидії зі злочинністю у тому числі застосування гуманістичних 

інститутів кримінального права з метою створення можливості виправлення 

засуджених без реального відбування покарання або із звільненням від його 

частини; основні положення теоретичних концепцій, проблемні аспекти 

законодавчої регламентації та практики звільнення від покарання; 

‒ зміст родового об’єкту злочинів проти основ національної безпеки 

України, основні теоретичні погляди та концепції визначення системи 

національних інтересів та загроз для них; конститутивні, обтяжуючі та 

особливо обтяжуючі кримінальну відповідальність ознаки злочинів; основні 

положення теоретичних концепцій і проблемні аспекти законодавчої 

регламентації та практики притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК; правові 

позиції, висловлені Верховним Судом України з приводу застосування 

відповідних кримінально-правових норм; 

‒ основні положення та систему ІІ та ІІІ розділів Особливої частини КК 

України, структуру та види норм, які вони містять, точки зору щодо системи 

злочинів проти життя та здоров’я, щодо об’єкта, особливостей об’єктивної та 

суб’єктивної сторони зазначених діянь, спірні проблеми їх кваліфікації, 

відмежування від суміжних складів, проблеми, що виникають у  судовій 

практиці, практику Європейського суду з прав людини у відповідній категорії 

справ; 

‒ сутність, ознаки, обсяг і зміст, кримінально-правове значення 

основних понять, наукових поглядів, зміст кримінально-правових норм, етапи 

становлення та розвитку кримінально-правового забезпечення охорони 

відносин власності, основні положення теоретичних концепцій, проблемні 

аспекти законодавчої регламентації та правозастосовної практики; зарубіжні 

підходи до кримінально-правового забезпечення охорони власності; 

‒ зміст кримінально-правових норм про корупційні та пов’язані з 

корупцією злочини, зв’язки цих норм з іншими нормами в системі КК, що 



мають значення при кваліфікації таких злочинів та при вирішенні інших 

кримінально-правових питань; основні проблеми, що стосуються визначення 

змісту і застосування таких норм на практиці, та шляхи їх вирішення, 

запропоновані науковцями та вищими судовими інстанціями; основні 

положення міжнародного права, що стосуються протидії зазначеним 

злочинам, та їх значення для застосування норм КК; основну інформацію про 

міжнародний досвід в боротьбі з такими злочинами;  

 

вміти:  

‒ вільно володіти основними поняттями та категоріями механізму 

кримінально-правового регулювання; піддавати критичному аналізу 

дискусійні питання, що виникають з приводу та у зв’язку з кримінально-

правовою політикою; логічно та аргументовано формулювати і науково 

обґрунтовувати вирішення проблемних питань теорії, практики та 

законотворчості у сфері кримінально-правової політики України, держав 

Європейського Союзу та інших зарубіжних країн; тлумачити та правильно 

застосовувати концептуальні нормативні засади реалізації державної політики 

у сфері боротьби зі злочинністю; розрізняти підстави, принципи та приводи 

криміналізації суспільно небезпечних діянь, з’ясовувати взаємозв’язок між 

ними; вміти давати оцінку рівню та ступеню суспільної небезпечності 

окремих діянь на предмет відповідності підставам і принципам криміналізації, 

чинних кримінально-правових норм на предмет їх відповідності обставинам 

соціальної обумовленості; визначити основні завдання та функції внутрішньої 

та міжнародної політики у сфері боротьби зі злочинністю; порівнювати, 

аналізувати, тлумачити національні та міжнародні нормативно-правові акти 

щодо реалізації кримінально-правової політики; тлумачити і правильно 

застосовувати чинні міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері; 

‒ обґрунтовувати актуальність та значущість проблемних питань у 

досліджуваній галузі; визначати зміст досліджень та їх методологічний 

інструментарій; формулювати наукові гіпотези, дослідницькі завдання; 

критично оцінювати літературу за темою дослідження; вести аргументовану 

наукову полеміку; інтегрувати отримані знання у структуру власного 

дослідження; 

‒ вільно володіти поняттям кримінальної відповідальності; піддавати 

критичному аналізу дискусійні питання, що виникають щодо диференціації 

кримінальної відповідальності; логічно та аргументовано формулювати і 

науково обґрунтовувати вирішення спірних питань застосування такого 

інституту; тлумачити та правильно застосовувати кримінальне законодавство 

України, що визначає загальні підстави і межі кримінальної відповідальності; 

‒ критично оцінювати законодавчі новели, застосовувати теоретичні 

знання при вирішенні конкретних практичних завдань, аналізувати матеріали 

правозастосовної практики та робити узагальнюючи висновки; формулювати 

та теоретично обґрунтовувати власну наукову позицію з приводу дискусійних 



питань кримінально-правової кваліфікації, призначення покарання, звільнення 

від покарання та його відбування; 

‒ проводити узагальнення слідчо-судової практики; 

‒ застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних 

завдань; 

‒ аналізувати склади конкретних злочинів і правильно їх кваліфікувати, 

застосовувати роз’яснення вищих судових інстанцій до конкретних ситуацій, а 

також практику Європейського суду з прав людини при вирішенні казусів за 

відповідною категорією справ; 

‒ правильно встановлювати ознаки складів злочинів проти основ 

національної безпеки, життя і здоров’я, власності, корупційних та пов’язаних з 

корупцією злочинів, проводити відмежування суміжних складів злочинів. 

 

володіти навичками:  

‒ виявлення проблемних аспектів фундаментального і прикладного 

характеру у сфері кримінально-правового регулювання, кваліфікації злочинів, 

реалізації кримінальної відповідальності, призначення покарання, звільнення 

від покарання та його відбування тощо; 

‒ самостійного вивчення положень чинного кримінального 

законодавства та теоретичних концепцій; 

‒ самостійного вивчення релевантної літератури з кримінально-правової 

проблематики; виявлення проблемних аспектів у досліджуваній сфері; 

знаходження інформації в електронних базах даних; складання бібліографії за 

досліджуваною темою;  

‒ вирішення кейсів, пов’язаних з питаннями кримінально-правового 

регулювання; 

‒ побудови законодавчих конструкцій норм Особливої частини КК, 

визначення підстав та приводів криміналізації злочинів проти основ 

національної безпеки, життя і здоров’я, власності, корупційних і пов’язаних з 

корупцією злочинів; 

‒ виявлення проблемних аспектів фундаментального і прикладного 

характеру при кваліфікації окремих злочинів; 

‒ аналітичної і творчої роботи з науковими і нормативно-правовими 

джерелами та матеріалами судової практики, вироблення свої науково 

обґрунтованої позиції з проблемних питань. 

 



2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ» 

 

 
 
№  

Назва тем, які складають 

дисципліну/предмет 
«Доктринальні проблеми 

кримінального права» 

Кількість 

кредитів 
EСTS  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Кількість 

годин на 

самостійне 

вивчення 

Фор

ма 

кон

тро

лю 

             Лекц.     Сем. з.   

 

1. 

1.  
Поняття кримінально-правового 
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метод і рівні. Кримінально-правова 

кваліфікація 

        

        1 
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4 

 

20 

 

залік 

2. 1       

3.  
  2. 

Теоретичні проблеми кримінальної 
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кримінально-правового характеру 
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4.        

3. 

5.  
Теоретичні засади застосування 
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регулювання» 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І РІВНІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

  

Поняття, засоби та мета кримінально-правового регулювання. 

Поняття та ознаки кримінально-правового регулювання. Підходи до 

розуміння кримінально-правового регулювання. Принципи кримінально-

правового регулювання та їх види. Загальні та спеціальні принципи 

кримінально-правового регулювання. 

Засоби кримінально-правового регулювання. Кримінально-правова 

норма. Кримінально-правові відносини (кримінальні правовідносини). 

Підходи до розуміння завдань та мети кримінально-правового 

регулювання. Співвідношення завдань та мети кримінально-правового 

регулювання та функцій кримінального права. 

Предмет та метод кримінально-правового регулювання. 

Поняття об’єкта кримінально-правового регулювання. Межі об’єкта 

кримінально-правового регулювання. Співвідношення об’єкта та предмета 

кримінально-правового регулювання. 

Поняття предмета кримінально-правового регулювання та його 

структура. Суб’єкти кримінальних правовідносин. Об’єкт кримінальних 

правовідносин. Зміст кримінально-правового відношення. 

Підходи до розуміння методу кримінально-правового регулювання в 

науці кримінального права. Співвідношення методу кримінально-правового 

регулювання з методом кримінального права. 

Рівні кримінально-правового регулювання. 

Підходи до розуміння рівнів кримінально-правового регулювання в 

науці кримінального права. Класифікації рівнів кримінально-правового 

регулювання. Нормативне кримінально-правове регулювання. 

Поняття та види норм кримінального права. Структура норми 

кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. Індивідуальне 

кримінально-правове регулювання. Юридичний факт. Стадії застосування 

норм кримінального права. Застосування гіпотез, диспозицій та санкцій норм 

кримінального права. 

Національний і наднаціональний рівні кримінально-правового 

регулювання та питання меж кримінально-правового регулювання. 

Механізм кримінально-правового регулювання. 

Поняття механізму кримінально-правового регулювання. Підходи до 

розуміння механізму кримінально-правового регулювання в науці 

кримінального права. 

Структура механізму кримінально-правового регулювання. Елементи 

кримінально-правового регулювання. Норма права, що регулює кримінально-

правові відносини. Юридичний факт у механізмі кримінально-правового 



регулювання. Застосування норм права, що регулюють кримінально-правові 

відносини. 

Поняття і зміст кримінально-правової політики, її місце серед заходів 

боротьби зі злочинністю. 

Предмет кримінально-правової політики її мета, завдання та значення. 

Рівні кримінально-правової політики: доктринальний, програмний, 

законодавчий, науковий, правозастосовчий, виконавчий. 

Співвідношення понять «політика держави» – «правова політика» – 

«політика у сфері боротьби зі злочинністю» – «кримінально-правова 

політика». 

Основні методи кримінально-правової політики та її принципи. 

Співвідношення принципів кримінально-правової політики та принципів 

кримінального права. 

Підходи до визначення поняття криміналізації та декриміналізації 

суспільно небезпечних діянь у доктрині кримінального права.  

Суб’єкти та учасники кримінально-правової політики.  

Наукові погляди (концепції, теорії, думки) про кримінально-правову 

кваліфікацію в історії розвитку кримінально-правової доктрини.  

Філософські та логічні основи кримінально-правової кваліфікації. 

Співвідношення одиничного і загального – філософська основа кримінально-

правової кваліфікації. Логічні основи кримінально-правової кваліфікації. 

Поняття, судження і умовивід як логічні форми мислення, що 

використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. 

Методологія кримінально-правової кваліфікації. Поняття та значення 

методології кримінально-правової кваліфікації. Онтологічний та 

гносеологічний аспекти кримінально-правової кваліфікації. Методи 

кримінально-правової кваліфікації.  

Сутність, поняття, принципи, функції (структура), види та суб’єкти 

кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочину: сутність та поняття. Значення 

загально-правових та кримінально-правових принципів для кримінально-

правової кваліфікації. Принципи кваліфікації злочинів. Функції (структура) 

кваліфікації злочинів. Види кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації 

злочинів залежно від статусу суб’єкта правозастосування і стадії 

кримінального провадження. 

Підстава та передумова кваліфікації злочинів. 

Етапи кваліфікації злочинів, їх взаємозв’язок та юридичне закріплення 

результатів кваліфікації злочину. 

Правила кваліфікації злочинів. Поняття, види, регламентація правил 

кваліфікації злочинів. 

Склад злочину – правова (юридична) підстава кваліфікації злочину. 

Поняття складу злочину і його значення. Елементи та ознаки складу злочину. 

Види складів злочину. Функції складу злочину. Співвідношення понять 

«злочин» і «склад злочину». Взаємозв’язок норм Загальної та Особливої 

частин КК при кваліфікації злочинів.  



Тлумачення кримінально-правових норм при кваліфікації злочинів. 

Поняття та види тлумачення кримінально-правових норм. Методологічні та 

логічні засади тлумачення кримінально-правових норм. Судове тлумачення 

кримінального закону. Врахування постанов Пленуму Верховного Суду 

України при кваліфікації злочинів. Аналіз постанов Пленуму Верховного 

Суду України щодо питань Загальної частини КК. Аналіз постанов Пленуму 

Верховного Суду України щодо питань Особливої частини КК. 

Кваліфікація злочинів за елементами складу злочину. Кваліфікація 

злочину за об’єктом його складу. Кваліфікація злочину за об’єктивною 

стороною його складу. Кваліфікація злочину за суб’єктом його складу. 

Кваліфікація злочину за суб’єктивною стороною його складу. 

Особливі випадки кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочину, вчиненого 

за наявності кваліфікуючих та привілейованих ознак його складу.  

Кваліфікація злочину з урахуванням бланкетних норм КК.  

Кваліфікація злочину за наявності у нормі оціночної ознаки. 

Кваліфікація закінченого одиничного злочину (простого та 

ускладненого).  

Кваліфікація злочину при колізії та конкуренції кримінально-правових 

норм.  

Кваліфікація незакінченого злочину.  

Кваліфікація злочину у разі фактичної помилки особи, що його вчинила.  

Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.  

Кваліфікація множинності злочинів.  

Кримінально-правова кваліфікація малозначного діяння.  

Кримінально-правова кваліфікація діяння особи, за наявності обставин, 

що виключають його злочинність.  

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ  

                ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ  

                  З ІНШИМИ ЗАХОДАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

            ХАРАКТЕРУ 

  

Поняття, та ознаки інституту кримінальної відповідальності. 

Інститут кримінальної відповідальності: поняття та відмежування від 

суміжних понять. Кримінальна відповідальність та звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Поняття та види кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність у вузькому спеціально-правовому 

значенні. Потенційна та реальна кримінальна відповідальність. 

Кримінальна відповідальність та кримінально-правові відносини. 

Правовідносини, як один із елементів механізму правового регулювання. 

Момент виникнення кримінально-правових відносин та момент виникнення та 

припинення кримінальної відповідальності. Юридичний факт в таких 



правовідносинах. Фактична підстава кримінальної відповідальності. Правові 

підстави кримінальної відповідальності. 

Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Види форм реалізації кримінальної відповідальності. 

Поняття і значення інших заходів кримінально-правового характеру. 

Співвідношення кримінальної відповідальності з іншими заходами 

кримінально-правового характеру. 

Поняття та види інших заходів кримінально-правового характеру. 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Підстава їх 

застосування. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Види примусових заходів медичного характеру та умови їх застосування. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. Правові наслідки їх застосування. 

Примусове лікування. Підстава застосування та порядок здійснення 

примусового лікування. Особи, до яких застосовується примусове лікування. 

Правові наслідки його застосування. 

Спеціальна конфіскація. Поняття, зміст, підстави та випадки 

застосування спеціальної конфіскації. Відмінність спеціальної конфіскації від 

конфіскації майна як виду покарання. 

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру. Поняття та підстави застосування цих заходів. Визнання злочину 

таким, що вчинений в інтересах юридичної особи. Види юридичних осіб, до 

яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-

правового характеру. Передумови та підстави звільнення від застосування 

зазначених заходів. Зупинення перебігу строків давності застосування до 

юридичної особи заходів кримінально-правового характеру: умови та правові 

наслідки. Переривання перебігу строків давності: умови, правові наслідки та 

особливості обчислення строків давності. 

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб. Основні та додаткові заходи. Обов’язки, що покладаються на 

юридичну особу при застосуванні заходів кримінально-правового характеру. 

Штраф. Поняття, зміст, підстави та порядок застосування. Законодавчі 

межі та критерії визначення розміру штрафу. Призначення штрафу з 

розстрочкою його виплати. Відмінність цього виду заходів кримінально-

правового характеру від штрафу, як виду покарання. 

Конфіскація майна. Поняття, зміст та підстава застосування. Відмінність 

цього заходу кримінально-правового характеру від конфіскації майна як виду 

покарання та від спеціальної конфіскації. 

Ліквідація. Підстава застосування. 

Порядок застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру. Загальні правила: їх поняття, характеристика та значення. 

Особливості застосування зазначених заходів за сукупністю злочинів. 



Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності 

неповнолітніх. Відповідність національного законодавства України про 

кримінальну відповідальність неповнолітніх міжнародним стандартам 

поводження з неповнолітніми правопорушниками.  

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру: передумови, 

підстави, порядок застосування та правові наслідки такого звільнення.  

Поняття та види примусових заходів виховного характеру . Відмінність 

примусових заходів виховного характеру від покарання. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ  

                ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ПОКАРАННЯ 

(НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

Поняття, ознаки та система інституту призначення покарання 

Інститут призначення покарання: поняття та відмежування від суміжних 

понять. Призначення покарання і кваліфікація злочину. Призначення 

покарання і звільнення від покарання. 

Загальні засади призначення покарання та спеціальні правила 

призначення покарання 

Поняття і значення загальних засад призначення покарання. 

Співвідношення загальних засад із принципами призначення покарання. 

Система загальних засад призначення покарання. Призначення покарання в 

межах санкції статті Особливої частини. Врахування положень Загальної 

частини при призначенні покарання. Врахування ступені тяжкості вчиненого 

злочину, особи винного, обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання.   

Поняття обставин, що пом’якшують (обтяжують) покарання. Види 

обставин, що пом’якшують (обтяжують) покарання. Особливості врахування 

судом обставин, що пом’якшують (обтяжують) покарання. Значення обставин, 

що пом’якшують (обтяжують) покарання. 

Призначення покарання при конкуренції загальних засад призначення 

покарання та санкції статті Особливої частини КК.  

Поняття і значення спеціальних правил призначення покарання. 

Співвідношення спеціальних правил і загальних засад призначення покарань. 

Види спеціальних правил призначення покарання. Критерії класифікації 

спеціальних правил призначення покарання. 

Визначення міри покарання за наявності підстав для застосування 

декількох спеціальних правил призначення покарання.  

Звільнення від покарання та його відбування: поняття, види, передумови, 

підстави, порядок застосування та правові наслідки звільнення від покарання 

та його відбування. Умовне та безумовне, обов’язкове та факультативне, 

повне та часткове звільнення від покарання та його відбування. Відмінність 

звільнення від покарання та звільнення від кримінальної відповідальності. 

Окремі види звільнення від покарання та його відбування: передумови, 



підстави, порядок застосування та правові наслідки.  

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: поняття, 

передумови, підстави, порядок застосування та правові наслідки такого 

звільнення. Особливості умовно-дострокового звільнення від додаткового 

покарання. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: поняття, 

передумови, підстави, порядок застосування та правові наслідки такої заміни.  

 

ТЕМА 4. ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Поняття Особливої частини кримінального права. 

Питання про критерії поділу Особливої частини Кримінального кодексу 

України 2001 р. на розділи.  

Злочини проти основ національної безпеки України.  

Класифікація злочинів проти основ національної безпеки України та їх 

місце в системі Особливої частини КК України. 

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК). 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 

КК).  

Державна зрада (ст. 111 КК).  

Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). 

Диверсія (ст. 113 КК).  

Шпигунство (ст. 114 КК).  

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань (ст. 114
1
 КК). 

Злочини проти життя: поняття та система. Захист права на життя в 

практиці Європейського суду з прав людини. Критерії поділу злочинів проти 

життя на види.  

Поняття вбивства та його види. Проблема кваліфікації умисного 

вбивства за наявності в ньому одночасно як пом’якшуючих, так й обтяжуючих 

обставин. Дискусія в науці кримінального права щодо правил кваліфікації 

умисного вбивства за наявності в ньому одночасно як пом’якшуючих, так й 

обтяжуючих обставин. 

Кваліфікація вбивств у випадках конкуренції норм.  

Кримінально-правова характеристика та види злочинів проти здоров’я 

особи. Проблема визначення тілесних ушкоджень в доктрині кримінального 

права та в законодавстві.  

Умисні тяжкі тілесні ушкодження: проблемні питання. Кваліфіковані й 

привілейовані види тяжких тілесних ушкоджень 

Умисні середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. 

Побої та мордування, їх відмежування від тілесних ушкоджень. 

Поняття та загальна характеристика злочинів проти власності. 

Класифікація злочинів проти власності, її критерії. Проблеми розуміння 
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поняття родового об’єкта злочинів проти власності у науці кримінального 

права. Концепція визнання права власності родовим об’єктом злочинів проти 

власності. 

Поняття та ознаки предмета злочинів проти власності. Види предметів 

злочинів проти власності.  

Корисливі злочини проти власності, пов’язані з протиправним, 

безоплатним обертанням чужого майна на свою або інших осіб користь.  

Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого 

майна на свою або інших осіб користь.  

Поняття, види і особливості складів корупційних злочинів  

Ознаки родового та безпосередніх об’єктів корупційних злочинів, їх 

вплив на кваліфікацію таких злочинів. Предмети корупційних злочинів, їх 

види. Поняття та види неправомірної вигоди, її відмежування від подарунка. 

Співвідношення неправомірної вигоди і хабара. 

Особливості об’єктивної сторони корупційних злочинів. Форми 

вчинення корупційних діянь. Зв’язок таких діянь з певними повноваженнями 

чи становищем винної особи, його види та значення для кваліфікації злочинів. 

Законодавчі конструкції об’єктивної сторони і вирішення питання про 

визнання злочинів закінченими. 

Особливості суб’єктивної сторони корупційних злочинів. Неправомірна 

вигода як мета вчинення корупційних діянь. 

Суб’єкти корупційних злочинів, їх види. Поняття та види службових 

осіб. Поняття службової особи юридичної особи приватного права. Поняття і 

види осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг. Правові засади визнання осіб такими, що надають публічні 

послуги. 

Міжнародні договори України про відповідальність за корупційні 

правопорушення та їх кримінально-правове значення. 

 
 

2. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І РІВНІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

 

Заняття  1. Методологічні засади кримінально-правової кваліфікації 

Заняття 2. Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації 

 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ  

              ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ  

          З ІНШИМИ ЗАХОДАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

       ХАРАКТЕРУ 

 



Заняття 1. Проблеми встановлення видів кримінальної відповідальності 

 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ  

(НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

 

Заняття 1. Проблеми застосування загальних засад призначення 

покарання 

 

ТЕМА 4. ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
Заняття 1. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти основ 

національної безпеки України  

Заняття 2. Злочини проти життя та здоров’я: загальна характеристика, 

система, види, проблеми кваліфікації 

Заняття 3. Проблеми застосування кримінально-правових норм, що 

передбачають відповідальність за злочини проти власності 

Заняття 4. Поняття, види та особливості складів корупційних злочинів 

 

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ЙОГО ФОРМИ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 

 

1. Проаналізувати рекомендовану основну та додаткову літературу із 

метою поглиблення знань щодо теоретико-прикладних проблем кримінально-

правового регулювання, кримінально-правової політики та  кримінально-

правової кваліфікації. 

2. Підготувати конспект із опрацьованої літератури. 

3. Встановити кореляції між нормативним та індивідуальним, 

національним та наднаціональним рівнями кримінально-правового 

регулювання. 

4. Провести порівняльний аналіз національного та зарубіжного досвіду 

щодо регламентації загальних положень кримінально-правової політики.   

5. На сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) самостійно 

обрати поточний законопроект щодо внесення змін у КК України та 

проаналізувати його на предмет відповідності сучасним доктринальним 

напрямам кримінально-правової політики України, в тому числі щодо 

обґрунтованості пропозиції криміналізації (декриміналізації) та/або пеналізації 

(депеналізації). Підготувати розгорнуту письмову відповідь. 

6. На підставі аналізу постанов Пленуму Верховного Суду України 

з’ясувати підходи судового тлумачення (з наведенням відповідних витягів з 

постанов) щодо кваліфікації: 



а) закінченого одиничного злочину (простих та ускладнених); 

б) злочинів при колізії та конкуренції кримінально-правових норм; 

в) незакінченого злочину; 

г) злочинів, вчинених у співучасті; 

д) множинності злочинів. 

7. Вирішити рекомендовані задачі. 

 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ 

ЗАХОДАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 

1. Проаналізувати рекомендовану основну та додаткову літературу із 

метою поглиблення знань щодо теоретико-прикладних проблем реалізації 

кримінальної відповідальності. 

2. Підготувати конспект із опрацьованої літератури. 

3. Провести порівняльний аналіз національного та зарубіжного 

кримінального законодавства щодо реалізації кримінальної відповідальності.   

4. Вирішити рекомендовані задачі. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ  

(НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

 

1. Проаналізувати рекомендовану основну та додаткову літературу із 

метою поглиблення знань щодо теоретико-прикладних проблем призначення 

покарання та звільнення від покарання. 

2. Підготувати конспект із опрацьованої літератури. 

3. Провести порівняльний аналіз національного та зарубіжного 

кримінального законодавства щодо регламентації призначення покарання та 

звільнення від покарання.   

4. Вирішити рекомендовані задачі. 

 

ТЕМА 4. ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

1. Проаналізувати та законспектувати рекомендовану основну та 

додаткову літературу із метою поглиблення знань щодо поняття та загальної 

характеристики злочинів проти основ національної безпеки України, злочинів 

проти життя та здоров’я, злочинів проти власності, антикорупційних злочинів, 

а також  теоретичних та практичних проблем кваліфікації цих груп злочинів. 

2. Презентація результатів аналізу практики судів України у справах про 

злочини, передбачені розділами І, ІІ, VI, ХVIІ Особливої частини КК України. 

3. Презентація результатів аналізу зарубіжного досвіду кримінально-

правової охорони національної безпеки, життя та здоров’я, власності, 



службової діяльності  (кримінально-правової охорони держави) залежно від 

типу правової сім’ї (англо-американська, романо-германська, традиційна, 

пострадянська тощо) чи в окремих країнах. Проаналізувати відповідну 

практику Європейського суду з прав людини 

4. Вирішити рекомендовані задачі. 

5. Підготовка наукового повідомлення на обрану спільно з викладачем 

тему та презентація його результатів на науковому заході. 

 

 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Здобувачу ступеня доктора філософії пропонується один з видів 

(підвидів) індивідуальної роботи за кожною з наведених тем.  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І РІВНІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 

КВАЛІФІКАЦІЯ 
 

1. Підготувати наукове есе, обравши одну із запропонованих тем: 

а) правова конвергенція та її вплив на сучасне кримінально-правове 

регулювання. 

б) різноманітність методологічних підходів до дослідження рівнів 

кримінально-правового регулювання в науці кримінального права.  

в) глобалізаційні тенденції та їх вплив на стан осмислення наукової 

проблеми рівнів кримінально-правового регулювання. 

г) перспективи впровадження приватних засад у кримінально-правове 

регулювання. 

ґ) розростання предмету кримінально-правового регулювання: аналіз 

сучасних тенденцій. 

д) кримінальне право як відкрита система та межі кримінально-

правового регулювання. 

2. Підготувати узагальнення наукових позицій (концепцій, теорій, 

думок) у вимірі їх історичного розвитку щодо одного з наступних питань: 

а) поняття кримінально-правового регулювання; політики, її місце серед 

заходів боротьби зі злочинністю; 

б) предмет і метод правового регулювання; 

в) рівні кримінально-правової політики: доктринальний, програмний, 

законодавчий, науковий, правозастосовчий, виконавчий;  

г) механізм кримінально-правового регулювання та кримінально-

правова політика; 

ґ) підходи до визначення поняття криміналізації та декриміналізації 

суспільно небезпечних діянь у доктрині кримінального права; 



д) витоки виникнення вчення про криміналізацію та декриміналізацію 

суспільно небезпечних діянь, розвиток поглядів науковців щодо криміналізації 

(декриміналізації) та пеналізації (депеналізації) суспільно небезпечних діянь у 

науці кримінального права радянського періоду, питання криміналізації 

(декриміналізації) та пеналізації (депеналізації) суспільно небезпечних діянь 

після проголошення (відновлення) незалежності України. 

 

3. Надати науковий висновок щодо запиту з приводу кримінально-

правової кваліфікації, проекту закону, судового тлумачення відповідних 

положень КК щодо кримінально-правової кваліфікації (за пропозицією 

викладача та (або наукового керівника). 

 

4. Підготувати проект закону щодо внесення змін до КК України 

стосовно окремих питань кримінально-правової кваліфікації (за напрямом 

дослідження). 

 

5. Підготувати проект тлумачення (роз’яснення) відповідних 

кримінально-правових норм щодо їх співвідношення та застосування при 

кримінально-правовій кваліфікації. 

 

6. Узагальнити судову практику щодо кримінально-правової кваліфікації 

за найближчий поточний рік: 

а) закінчених одиничних злочинів (простих та ускладнених); 

б) злочинів при колізії та конкуренції кримінально-правових норм; 

в) незакінчених злочинів; 

г) злочинів у разі фактичної помилки особи, що його вчинила; 

д) злочинів, вчинених у співучасті; 

є) множинності злочинів. 

 

7. Підготувати тези наукової доповіді (повідомлення) з конкретної 

проблеми кримінально-правової кваліфікації (за погодженням проблематики з 

викладачем та (або) науковим керівником) та взяти учать у науковому заході 

(науково-практичній конференції, семінарі, «круглому столі»). 

 

8. Підготувати реферат щодо проблем кримінально-правової кваліфікації 

(за погодженням теми з викладачем та (або) науковим керівником) та 

презентувати (захистити) його. 

 

9. Підготувати конспект наукового джерела з висловлюванням власної 

наукової точки зору щодо дискусійних питань кримінально-правової 

кваліфікації (за погодженням з викладачем та (або) науковим керівником). 

 



10. Розробити анкету та провести анкетне опитування працівників 

правоохоронних органів та суду й підготувати аналітичну довідку за його 

результатами щодо окремих найбільш дискусійних питань кримінально-

правової кваліфікації. 

 

11. На підставі енциклопедичних словників, словників української мови, 

словників слів іншомовного походження, тощо підготувати словник 

юридичних термінів, що застосовуються при кримінально-правовій 

кваліфікації. 

 

12. Підготувати список джерел з їх бібліографічним описом 

(нормативно-правові акти, судова практика, судові тлумачення, монографії та 

навчальні посібники, курси лекцій та підручники, наукові статті та тези 

наукових доповідей (повідомлень) щодо окремих питань (за погодженням з 

викладачем та (або) науковим керівником) теми «Поняття кримінально-

правового регулювання та його предмет, метод і рівні. Кримінально-правова 

кваліфікація» (від 40 до 50 джерел) за виключенням тих, що наведені у списку 

рекомендованої літератури (обов’язкової та додаткової). 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ 

                ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ  

            З ІНШИМИ ЗАХОДАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

      ХАРАКТЕРУ 

 

1. Підготувати узагальнення наукових позицій (концепцій, теорій, 

думок) у вимірі їх історичного розвитку щодо: 

а) поняття кримінальної відповідальності, заходів кримінально-

правового характеру і заходів кримінально-правового впливу;  

б) підстави кримінальної відповідальності та форм її реалізації; 

в) співвідношення кримінальної відповідальності та кримінально-

правових відносин; 

г) видів заходів кримінально-правового характеру; 

д) співвідношення кримінальної відповідальності з іншими заходами 

кримінально-правового характеру; 

є) основних концепцій відповідальності юридичних осіб в 

кримінальному праві; 

ж) співвідношення кримінальної відповідальності та покарання. 

 

2. Провести порівняльно-правове дослідження регламентації 

кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового 

характеру у КК України та кримінальному законодавстві: 

а) країн, розташованих на пострадянському просторі; 

б) країн сім’ї загального права; 

в) країн сім’ї континентального права; 

г) країн сім’ї релігійної права (мусульманського права); 



д) країн сім’ї звичаєвого права. 

 

3. Підготувати список джерел з їх бібліографічним описом (нормативно-

правові акти, судова практика, судові тлумачення, монографії та навчальні 

посібники, курси лекцій та підручники, наукові статті та тези наукових 

доповідей (повідомлень) щодо окремих питань (за погодженням з викладачем 

та (або) науковим керівником) теми «Теоретичні проблеми кримінальної 

відповідальності та її співвідношення з іншими заходами кримінально-

правового характеру)» (від 40 до 50 джерел) за виключенням тих, що наведені 

у списку рекомендованої літератури (обов’язкової та додаткової). 

 

4. На підставі аналізу постанов Пленуму Верховного Суду України та 

Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з’ясувати практичні позиції 

(з наведенням відповідних витягів з постанов) щодо : 

а) кримінальної відповідальності;   

б) примусових заходів медичного характеру; 

в) примусового лікування; 

г) примусових заходів виховного характеру. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ  

(НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

 

 

1. Підготувати узагальнення наукових позицій (концепцій, теорій, 

думок) у вимірі їх історичного розвитку щодо: 

а) поняття, сутності, значення загальних засад призначення покарання; 

б) призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено за вчинений 

злочин; 

в) призначення покарання за незакінчений злочин; 

г) призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті;  

д) призначення покарання неповнолітнім; 

е) призначення покарання за сукупністю злочинів; 

є) призначення покарання за сукупністю вироків; 

ж) поняття, сутності, значення звільнення від покарання та його 

відбування;  

з) відмінності звільнення від покарання і звільнення від кримінальної 

відповідальності; 

и) передумов та підстав звільнення від призначення покарання; 

і) звільнення від відбування покарання з випробуванням та и ̆ого 

значення в досягненні цілеи ̆ покарання; 

к) звільнення від відбування покарання з випробуванням як вітчизняного 

аналогу інституту пробаціі ̈; 
л) особливостей звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок та жінок, що мають дітеи ̆; 



м) звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності його виконання; 

н) передумов, підстав та кримінально-правових наслідків умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання; 

о) передумов, підстав та кримінально-правових наслідків заміни 

невідбутоі ̈ частини покарання більш м’яким; 

п) відмінності умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання та заміни невідбутоі ̈ частини покарання більш м’яким; 

р) загальних та спеціальних видів звільнення від відбування покарання 

за хворобою.  

 

2. Провести порівняльно-правове дослідження регламентації окремих 

питань призначення покарання та звільнення від покарання у КК України та 

кримінальному законодавстві: 

а) країн, розташованих на пострадянському просторі; 

б) країн сім’ї загального права; 

в) країн сім’ї континентального права; 

г) країн сім’ї релігійної права (мусульманського права); 

д) країн сім’ї звичаєвого права. 

 

3. Підготувати список джерел з їх бібліографічним описом (нормативно-

правові акти, судова практика, судові тлумачення, монографії та навчальні 

посібники, курси лекцій та підручники, наукові статті та тези наукових 

доповідей (повідомлень) щодо окремих питань (за погодженням з викладачем 

та (або) науковим керівником) теми «Теоретичні засади застосування 

інститутів призначення покарання та звільнення від покарання  (національний 

та зарубіжний досвід)» (від 40 до 50 джерел) за виключенням тих, що наведені 

у списку рекомендованої літератури (обов’язкової та додаткової). 

 

4. На підставі аналізу постанов Пленуму Верховного Суду України та 

Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з’ясувати практичні позиції 

(з наведенням відповідних витягів з постанов) щодо : 

а) застосування загальних правил призначення покарання;   

б) призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 

в) призначення покарання за незакінчений злочин; 

г) призначення покарання за сукупністю злочинів;   

д) призначення покарання за сукупністю вироків; 

е) призначення покарання, за наявності пом’якшуючих обставин; 

є) призначення покарання неповнолітнім; 

ж) призначення покарання на підставі угод. 

з) застосування загальних правил звільнення від покарання та його 

відбування; 

и) звільнення від відбування покарання з випробовуванням; 

і) умовно – дострокового звільнення від відбування покарання; 

к) заміни невідбутої частини покарання більш м’яким; 



л) звільнення від покарання за хворобою; 

м) звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або 

акта помилування.  

 

ТЕМА 4. ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 1. На підставі дослідження рішень ЄСПЛ у справах про порушення 

ст. 10 ЄКПЛ підготувати звід критеріїв відповідності кримінальної 

відповідальності за публічні заклики та розповсюдження матеріалів із 

закликами, передбачених статтями 109 і 110 КК, практиці ЄСПЛ. 

 

2. На підставі аналізу постанов Пленуму Верховного Суду України та 

Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з’ясувати практичні позиції 

(з наведенням відповідних витягів з постанов) щодо : 

а) відмежування крадіжки від грабежу;   

б) відмежування грабежу від розбою; 

в) відмежування розбою від вимагання; 

г) відмежування крадіжки від шахрайства;   

д) відмежування шахрайства від привласнення та розтрати; 

е) відмежування привласнення та розтрати від заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовим становищем; 

є) відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману чи зловживання довірою; 

ж) відмежування корисливих злочинів проти власності, пов’язаних з 

протиправним безоплатним обертання чужого майна від заволодіння 

знайденим або таким, що випадково опинилося у винного майном. 

 

3. Підготувати реферат з однієї із запропонованих тем: 

а) проблема визначення початкового моменту життя та часу настання 

смерті та її значення при кваліфікації злочинів проти життя. 

б) легалізація евтаназії: "за" та "проти". 

в) захист права на життя у практиці Європейського суду з прав людини. 

г) питання кваліфікації умисних вбивств двох або більше осіб. 

ґ) фактична помилка в ознаках потерпілого при умисному вбивстві 

малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності, та її значення для кваліфікації. 

д) поняття та види особливої жорстокості при умисному вбивстві. 

е) питання кваліфікації корисливих вбивств. 

є) значення ролей, які виконують співучасники, для кваліфікації 

вбивства за попередньою змовою групою осіб. 

ж) умови відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання. 

з) проблеми кваліфікації вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. 

и) здоров’я як об’єкт кримінально-правової охорони. 



і) система злочинів проти здоров’я та їх розмежування з суміжними 

злочинами. 

ї) особливості кваліфікації тілесних ушкоджень при конкуренції 

кримінально-правових норм. 

й) злочини проти здоров’я в кримінальному праві України та зарубіжних 

країн: порівняльно-правовий аспект. 

к) основні тенденції вирішення справ щодо злочинів проти здоров’я 

Європейським судом з прав людини. 

 

4. Підготувати узагальнення наукових позицій (концепцій, теорій, 

думок) у вимірі їх історичного розвитку щодо: 

а) поняття та змісту основ національної безпеки з огляду на родовий 

об’єкт злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК України ; 

б) систематизації (класифікації) злочинів проти основ національної 

безпеки України; 

в) розширення (чи звуження) переліку злочинів проти основ 

національної безпеки України (з урахуванням законодавчих ініціатив). 

г) об’єкту злочинів проти власності; 

д) предмету злочинів проти власності; 

е) класифікації та критеріїв виокремлення видів злочинів проти 

власності; 

є) родових ознак об’єктивної сторони корисливих злочинів проти 

власності, пов’язаних з протиправним безоплатним обертанням чужого майна;  

ж) змісту та обсягу ознак суб’єктивної сторони корисливих злочинів 

проти власності, пов’язаних з протиправним безоплатним обертанням чужого 

майна; 

з) видів  окремих способів вчинення злочинів проти власності, змісту та 

обсягу їх поняття; 

и) співвідношення понять «хабар» і «неправомірна вигода» та його 

значення для кваліфікації корупційних злочинів; 

і) розвитку норм про корупційний підкуп і вимагання неправомірної 

вигоди та її значення для вирішення кримінально-правових питань; 

л) порівняльної характеристики корупційного підкупу і вимагання 

неправомірної вигоди за КК з відповідними злочинами за законодавством 

країн ЄС і пострадянських країн. 

 

5. Провести порівняльно-правове дослідження кримінально-правової 

охорони національної безпеки, життя та здоровя, власності, службової 

діяльності (на вибір) в КК України та кримінальному законодавстві: 

а) країн, розташованих на пострадянському просторі; 

б) країн сім’ї загального (англо-американського) права; 

в) країн сім’ї континентального права; 

г) країн сім’ї релігійної права (мусульманського права); 

д) країн сім’ї звичаєвого права. 



6. Підготувати список джерел з їх бібліографічним описом (нормативно-

правові акти, судова практика, судові тлумачення, монографії та навчальні 

посібники, курси лекцій та підручники, наукові статті та тези наукових 

доповідей (повідомлень) щодо окремих питань (за погодженням з викладачем 

та (або) науковим керівником) теми «Питання доктрини Особливої частини 

кримінального права» (від 30 до 40 джерел) за виключенням тих, що наведені 

в списку рекомендованої літератури (обов’язкової та додаткової). 

 

7. На підставі аналізу постанов Пленуму Верховного Суду України та 

Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з’ясувати практичні позиції 

(з наведенням відповідних витягів з постанов) щодо : 

а) відмежування крадіжки від грабежу;   

б) відмежування грабежу від розбою; 

в) відмежування розбою від вимагання; 

г) відмежування крадіжки від шахрайства;   

д) відмежування шахрайства від привласнення та розтрати; 

е) відмежування привласнення та розтрати від заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовим становищем; 

є) відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману чи зловживання довірою; 

ж) відмежування корисливих злочинів проти власності, пов’язаних з 

протиправним безоплатним обертання чужого майна від заволодіння 

знайденим або таким, що випадково опинилося у винного майном. 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Методами контролю за досягненням запланованих результатів 

навчальної дисципліни є: 

- консультації  з науковим керівником;  

- моніторинг виконання індивідуального графіку роботи аспіранта 

науковим керівником; 

- тестування гіпотез та аргументації аспіранта під час наукових 

кафедральних дискусій та інших заходів наукового характеру; 

- заслуховування та обговорення індивідуальної (колективної) наукової 

доповіді (повідомлення); 

- перевірка письмових рішень відповідних завдань, розв’язань практичних 

ситуацій щодо конкретних питань кримінально-правової кваліфікації. 

- перевірка самостійної роботи (узагальнень наукових позицій; 

самостійного вивчення проблеми, що лише окреслювалася у лекції; 

результатів порівняльно-правового дослідження; тлумачень (роз’яснень) 

відповідних кримінально-правових норм щодо їх співвідношення та 

застосування; результатів опрацювання слідчо-судової практики, тощо); 

- перевірка індивідуальної роботи (конспекту, реферату, аналітичної 

довідки, наукового висновку, проекту судового тлумачення відповідних 



кримінально-правових норм, узагальнення судової практики, аналізу 

статистичних даних, тощо); 

- перевірка тестових поточних та підсумкових завдань; 

- перевірка конспектів наукової літератури. 

 

6.  СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

1. Поточний контроль знань проводиться у формі заліку, а підсумковий 

– іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння 

синтезувати отримані знання з навчальної дисципліни.  

2.  Здобувач допускається до складання заліку (іспиту) в разі виконання 

ним мінімального обсягу всіх видів робіт, передбачених відділом з навчальної 

дисципліни.  

         3. Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст 

навчальної дисципліни, критерії оцінювання залікових (екзаменаційних) 

завдань, порядок і час їх складання визначаються відділом і доводяться до 

здобувача на початку 3 семестру другого навчального року в аспірантурі, що 

передує їх проведенню.  

4. До екзаменаційного білета може бути включено від 3 до 5 питань 

(завдань) залежно від встановленої форми контролю знань (залік або іспит).  

5. Результати поточного та підсумкового контролю знань оцінюються в 

діапазоні від 0 до 50 балів.  

          6.  Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з 

суми балів за результатами поточного контролю (ПК) та підсумкового 

контролю знань (ПКЗ), за умови, що на іспиті здобувач набрав 30 балів і вище.  

Якщо на іспиті здобувач набрав 0 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, 

загальна підсумкова оцінка включає лише результати ПК.  

 7. При оцінці знань на вмінь за результатами поточного контролю (ПК) 

за кожну окрему з чотирьох тем навчальної дисципліни сума балів складає від 

0 до 5. Максимальна сума сума балів за результатами поточного контролю 

знань ‒ 50 балів 

          8. До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні 

результати в балах ПК та ПКЗ. 

9. ПКЗ здійснюються за екзаменаційними білетами і проводяться, як 

правило, усно.  

          10. При проведенні іспиту в усній формі оцінка повинна бути кратна 5 

(0, 25, 30, 35, 40, 45, 50).  

         11. Критерії оцінювання знань і умінь здобувача повинні відповідати 

нижчевказаним параметрам: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання знань і умінь здобувача  

50 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі 

орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях 



дисципліни.  

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої 

відділом.  

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та 

використання отриманих знань у науковій та практичній роботі. 

45 

1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни.  

2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою 

літературою, рекомендованою відділом.  

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, 

розуміння їх значення для наукової та практичної роботи.  

40 

1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих 

неточностей.  

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої відділом.  

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, 

розуміння їх значення для наукової та практичної роботи.  

35 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого 

навчання і майбутньої роботи за професією.  

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої відділом.  

30 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого 

навчання і майбутньої роботи за професією.  

2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою 

відділом.  

3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для 

усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача. 

25 

1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни.  

2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.  

0 

1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни.  

2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 

професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї 

дисципліни.  

 

         12.  Оцінка за 100-бальною шкалою здійснюється відповідно до 

нижчевказаної таблиці: 

 

За 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

ВИЗНАЧЕННЯ За 

національною 

системою 

90-100 А 
ВІДМІННО – відмінне 

5 



виконання, лише з незначною 

кількістю помилок  

80-89 В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 

середнього рівня, з кількома 

помилками  
4 

75-79 С 

ДОБРЕ – у цілому правильна 

робота, з певною кількістю 

незначних помилок  

70-74 D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але 

зі значною кількістю недоліків  

3 

60-69 Е 

ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії  

20-59 FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

попрацювати перед тим, як 

перескласти  
2 

           

      1-19  F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс  
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8. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

1. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини –

http://www.echr.coe.int 

2. Офіційний сайт Конституційного Суду України – 

http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

3. Офіційний сайт Верховного Суду України – http://www.scourt.gov.ua 

4. Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ – http://sc.gov.ua 

5. Офіційний сайт Верховної Ради України – http://rada.gov.ua 

6. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини – http://ombudsman.gov.ua 

7. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – 

https://minjust.gov.ua/ua 

8. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України –

http://www.gp.gov.ua 

9. Єдиний державний реєстр судових рішень – 

http://www.reyestr.court.gov.ua 

10. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (статистика 

до 20 листопада 2012 р.) – http://www.mvs.gov.ua 

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України – 

http://www.ukrstat.gov.ua 

12. Офіційний сайт Державної судової адміністрації України – 

http://dsa.court.gov.ua/dsa 

13. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua 

14. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки України – 

http://www.nplu.org 

15. Офіційний сайт Наукової бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – http://library.nlu.edu.ua 

16. Електронний архів-репозитарій Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – http:// http://dspace.nlu.edu.ua/ 

17. Офіційний сайт Харківської державної наукової бібліотека імені 

В. Г. Короленка – http://korolenko.kharkov.com 

18. Офіційний сайт Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна – http://www-

library.univer.kharkov.ua/ukr/ 

19. Наукова бібліотека ім М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка - 

http://195.68.210.53:8080/xmlui/ 

20. Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична 

академія» - http://library.onua.edu.ua/ 

21. Наукова бібліотека Львівського Національного університету ім. 

Івана Франка - http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 
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22. Львівський форум кримінальної юстиції - http://lfcj.com.ua/ 

23. Library of Congress - https://www.loc.gov 

24. Офіційний сайт Російської державної бібліотеки – http://www.rsl.ru 

25. Офіційний сайт Наукової бібліотеки Московського державного 

університету імені М. В. Ломоносова – http://nbmgu.ru 

26. Офіційний сайт Центральної наукової бібліотеки імені Якуба 

Коласа Національної академії наук Білорусії – http://csl.bas-net.by 

27. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Білоруського держаного 

університету – http://elib.bsu.by 

28. Сайт зарубіжного законодавства (країни – члени ЄС) - 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes 

29. Transparency International Україна – http://ti-ukraine.org/ 

30. Антикорупційний портал – http://www.acrc.org.ua/ 

31. Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення – http://corrupt.informjust.ua/ 

32. Оціночні звіти групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 

щодо стану корупції в Україні – 

http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep 

33. Научная электронная библиотека Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) – http://www.elibrary.ru/  
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