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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми кримінального права та процесу» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
«Право». 

Предметом вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу» є кримінальне та кримінально-
процесуальне законодавство України. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу» є складовою частиною циклу 
фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 
спеціальністю «Право». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «кримінальне 
право»  та «Кримінальний процес». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
 

Анотація  
Актуальні проблеми кримінального права та процесу як 

навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки кримінального права 
та процесу і практики їх застосування судами, прокурорами, слідчими, 
органами досудового розслідування, адвокатами. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу» включає два змістовних модулі. У 
першому змістовному модулі викладені актуальні проблеми 
кримінального права, у свою чергу другий містить актуальні проблеми 
кримінального процесу. Особлива увага приділяється основним 
напрямкам розвитку кримінально-правової політики, змінам внесеним 
в кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство. 

Ключові слова: кримінально-правова політика, кримінальне 
законодавство, кримінально-процесуальне законодавство. 
 

Abstract 
Аctual problems of criminal law and process as an educational 

discipline are based on the science of criminal law and the process and 
practice of their application by courts, prosecutors, investigators, pre-trial 
investigation bodies, and lawyers. The work program of the academic 
discipline "Current Problems of Criminal Law and Process" includes two 
content modules. The first content module outlines topical issues of 
criminal law, in turn the second contains the actual problems of the criminal 
process. Particular attention is paid to the main directions of development of 
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criminal-law policy, changes introduced in the criminal and criminal-
procedural legislation.  

Key words: criminal-law policy, criminal law, criminal-procedural 
legislation.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
–6 

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рік 
підготовки: 
5 курс 

Рік підготовки: 
- 5 курс 

 
Змістових модулів 
– 2 

 

 
Семестр: 10 

 
Семестр: - 10 
семестр 
 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –  

 
Лекції – 32 
год. 

 
Лекції – 2 год. 

 
Загальна кількість 
годин – 180 

 
Практичні- 
30 год. 

 
Практичні - 16 
год. 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

 
Рівень вищої 

освіти: другий 
(магістерський) 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота –118 
год. 

 
Самостійна 
робота – 172 
год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 
 
Вид контролю - іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального 
права та процесу» створена для студентів другого рівня вищої освіти – 
«магістр».  Метою навчальної дисципліни є поглиблення знань 
студентів та опанування основних проблемних питань з кримінального 
права та кримінального процесуального права, пошук шляхів 
подолання цих проблем. 

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни 
полягають у повторенні засвоєних студентами основних засад 
кримінального та кримінального процесуального права, а також 
розгляд та вирішення основних проблемних аспектів кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства. Студенти повинні набути 
вміння вирішувати конкретні практичні питання, пропонувати шляхи 
вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального 
законодавства. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- формування у студентів системи науково-теоретичних 

знань з актуальних проблем кримінального права та процесу з 
урахуванням останніх досягнень правової науки та міжнародного 
досвіду; 

- дослідження проблемних аспектів кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства; 

- оволодіння уміннями та навичками кваліфікації 
злочинів та складання кримінально-процесуальних документів; 

- дослідження основних тенденцій розвитку 
кримінального і кримінально-процесуального законодавства України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- основні поняття, правові категорії та засади 
кримінального та кримінально-процесуального права; 

- основні тенденції розвитку кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства; 

- проблеми кримінально-правової політики України; 
- сучасні проблеми правозастосовної практики; 
- новітні наукові досягнення у галузі кримінального та 

кримінально-процесуального права; 
- шляхи вдосконалення кримінального та кримінально-

процесуального законодавства. 
вміти: 
- самостійно аналізувати наукову літературу з 

дисципліни; 
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- самостійно ставити наукові проблеми і шляхи їх 
вирішення; 

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; 
- застосовувати набуті знання у теоретичній та 

практичній діяльності; 
- здійснювати аналіз різноманітних правових явищ та 

процесів; 
- виявляти колізії та розбіжності в кримінальному та 

кримінальному законодавстві, робити самостійні висновки та 
пропозиції; 

- застосовувати норм кримінально-процесуального 
права в умовах їх конкуренції та колізії, а також за умов прогалин у 
правовому регулюванні; 

- приймати процесуальні рішення на всіх стадіях 
кримінального провадження. 
 

 Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Актуальні питання загальної частини 
кримінального права України  

Тема 1. Основні напрямки розвитку кримінально-правової 
політики України 

Поняття та значення кримінально-правової політики. Основні 
завдання та напрямки кримінально-правової політики. Характеристика 
основних недоліків кримінально-правової політики України. 

Криміналізація та декриміналізація діянь: поняття та критерії. 
Юридично-кримінологічні, соціально-економічні та соціально-
психологічні підстави криміналізації діянь. Кримінальний проступок 
як новела реформування кримінальної юстиції.  

 Пеналізація та депеналізація злочинів. Суб’єкти пеналізації. 
Основні правила пеналізації злочинів за КК України.  

Загальна та спеціальна превенція як напрямки кримінально-
правової політики. 

 
Тема 2. Актуальні питання визначення закону про 

кримінальну відповідальність та принципів кримінального 
законодавства. 

Поняття закону про кримінальну відповідальність та його 
ознаки. Квазікримінальні закони. Структура закону про кримінальну 
відповідальність. 
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Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 
Значення постанов Пленуму Верховного суду України як актів 
тлумачення норм кримінального права. 

Дія закону про кримінальну відповідальність в часі, просторі 
та за колом осіб. Проблемні питання визначення часу вчинення 
злочину. Територіальний принцип дії закону про кримінальну 
відповідальність. Принцип громадянства. Універсальний та реальний 
принципи дії закону про кримінальну відповідальність. 

Привілеї та імунітети в кримінальному праві: питання їх 
обґрунтованості.  

Поняття та сутність екстрадиції в кримінально-правовій 
доктрині та законодавстві. Міжнародно-правове та національне 
регулювання екстрадиції. Підстави та умови видачі правопорушників 
(засуджених). 

Проблемні питання природи, принципів кримінального 
законодавства. 

 
Тема 3. Актуальні питання вчення про злочин. 
Сучасні підходи до визначення поняття злочину як правової 

категорії: формальний, матеріальний та формально-матеріальний 
підхід. 

Характеристика ознак злочину. Суспільна небезпечність. 
Значення ступеня та характеру суспільної небезпеки в процесі 
криміналізації. Протиправність. Караність. Суб’єктивність. 

Категоризація злочинів: поняття, підстави, критерії та 
значення. 

Малозначність діяння в кримінальному праві: поняття, 
сутність, зміст.  

Правова природа обставин, що виключають злочинність 
діяння. Право особи на необхідну оборону. Умови правомірності 
необхідної оборони. Крайня необхідність. Уявна оборона. Виконання 
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

 
Тема 4. Актуальні питання про об’єкт та об’єктивну 

сторону складу злочину 
Сучасні теоретичні підходи до визначення об’єкта злочину. 

Об’єкт – суспільні відносини, об’єкт – правове благо, об’єкт – 
суспільна цінність. Види об’єктів злочину.  

Об’єктивна сторона злочину. Співвідношення поняття «діяння 
як злочин» та «діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину».  
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Причинний зв'язок як ознака об’єктивної сторони складу 
злочину. 
 
Тема 5. Актуальні питання вчення про суб’єкт та 

суб’єктивну сторону складу злочину 
Суб’єкт злочину. Питання осудності та неосудності суб’єкта 

злочину. Основні теоретичні підходи до визначення вікової осудності. 
Потерпілий в кримінальному праві. Співвідношення понять 

«потерпілий за кримінальним законом», «потерпілий в кримінально-
процесуальному законодавстві» та «жертва злочину». 

Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: 
аргументи «за» та «проти». Заходи кримінально-правового впливу, що 
застосовуються до юридичних осіб за кримінальним законодавством 
України: правова природа та система.  

Концепції (теорії) вини: нормативна, оціночна, психологічна, 
концепція небезпечного стану. Змішана форма вини в кримінальному 
праві. Правова природа казусу за кримінальним законодавством. 

Юридична та фактична помилка в кримінальному праві: 
правове значення при кваліфікації злочинів. 

 
Тема 6. Окремі питання відповідальності залежно від 

стадії реалізації злочинного умислу, співучасті та множинності 
злочинів.  

 Стадії вчинення злочину. Суспільна небезпека готування до 
злочину. Замах на злочин. 

Кримінально-правове значення добровільної відмови від 
злочину. Умови правомірності добровільної відмови від вчинення 
злочину. 

Теорії співучасті у кримінальному праві. Поняття і значення 
ексцесу виконавця. Перспективи розвитку традиційної класифікації 
видів співучасників (посередник, провокатор, вербувальник, замовник, 
ін.). 

Питання видів умислу при співучасті у злочині. Проблеми 
уявної співучасті та співучасті у необережних злочинах. 
Відповідальність особи при невдалій співучасті та співучасті у 
незакінченому злочині.  

Множинність злочинів за чинним кримінальним 
законодавством. Поняття рецидиву злочину в сучасному 
кримінальному праві. Концепція  «небезпечного стану особи» та 
поняття «небезпечний рецидивіст»: перспективи для кримінального 
права України.   
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Тема 7. Загальні підстави призначення покарань. 
Система покарань та її ознаки. Характеристика підходів до 

реформування системи покарань. Загальні концепції покарання та його 
цілі. Ефективність покарань та умови її підвищення. 

Кримінологічні проблеми альтернативних покарань. 
Прийнятність альтернативних мір покарання для суспільства. Загальні 
засади призначення покарання за КК України. Правила складання 
покарань. Проблемні питання зарахування строку попереднього 
ув’язнення у строк покарання. 

Звільнення від покарання та його відбування як окремий 
інститут кримінального права: юридична природа, основний 
кримінально-правовий зміст. Проблеми систематизації окремих 
різновидів звільнення від покарання та його відбування в КК України 
та в теорії кримінального права. 

Особливості застосування санкцій Особливої частини КК 
України до неповнолітніх. Проблеми призначення й виконання 
покарання у відношенні неповнолітніх. 

 
Тема 8. Питання Особливої частини кримінального права 

України 
Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації.  
Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та 

здоров’я особи. Кримінально-правова кваліфікація евтаназії в Україні 
та зарубіжний досвід. 

Поняття й ознаки розкрадання: недоліки та позивні аспекти 
нормативного  визначення розкрадання. Знищення або пошкодження 
чужого майна: підстави кримінальної відповідальності.  

Злочини, які полягають у порушення виборчого 
законодавства, у світлі практики Європейського суду з прав людини. 

Обґрунтованість криміналізації правопорушень у сфері 
господарської діяльності в України. Проблемні питання відокремлення 
оптимізації сплати податків та ухилення від сплати податків за 
законодавством України. 

Злочини проти громадського порядку, критерії їх 
відмежування від адміністративних правопорушень.  

Питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини. 
Розмежування хабарництва та одержання неправомірної вигоди, 
зловживання владою або службовим становищем від зловживання 
впливом.  
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Змістовний модуль 2. Актуальні питання кримінального 
процесу 

 
Тема 9: Актуальні питання реформування судової системи 

України 
Генезис судової реформи України як складова розбудови 

правової держави. Концепція реформування судової влади України. 
Характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 
02.06.2016 року № 1402-VIII. 

Система кримінальної юстиції України. 
 
Тема 10. Актуальні питання реалізації загальних засад 

кримінального провадження 
Поняття, значення та система засад кримінального 

провадження. Характеристика змісту та значення основних засад 
кримінального провадження. Засада верховенства права. Законність. 
Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. 
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 
Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця 
спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права 
власності. Презумпція невинуватості. Свобода від самовикриття та 
право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. 
Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов’язковість 
судових рішень. Безпосередність дослідження доказів. Публічність. 
Диспозитивність. Гласність і відкритість. Розумність строків. 

Практичні питання реалізації засад кримінального 
провадження. 

 
Тема 11. Актуальні питання забезпечення прав і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 
Поняття, сутність і класифікація прав, свобод та законних 

інтересів особи у кримінальному судочинстві. 
Гарантії прав і законних інтересів особи в кримінальному 

процесі. 
Правове становище особи як певного учасника кримінального 

процесу (заявника; особи, яка з’явилася з повинною; особи, яка дає 
пояснення; підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; захисника; 
потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх 
представників; свідка; експерта; спеціаліста та ін.) і проблеми 
реалізації нею своїх прав та законних інтересів на сучасному етапі. 
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Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного та їх правові гарантії у кримінальному процесі. Захисник в 
кримінальному процесі, його права і обов’язки. 

Потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач в 
кримінальному процесі, їх права та законні інтереси. Права і обов’язки 
свідка, експерта, спеціаліста, перекладача і понятого в кримінальному 
процесі. Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальній 
справі. 

 
Тема 12. Проблемні питання доказів та доказування в 

кримінальному провадженні. 
Поняття та сутність доказування в кримінальному 

провадженні. Теорія доказів. Доказове право. Предмет і межі 
доказування в кримінальному провадженні. 

Поняття доказів у кримінальному провадженні. Процесуальні 
джерела доказів. Властивості доказів.  

Особливості процесуального порядку збирання доказів 
сторонами кримінального провадження. 

Оцінка доказів та її значення для процесу доказування.  
 
Тема 13. Актуальні питання застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження, їх 

види. Порядок та умови застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. 

Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у 
вчиненні злочину, уповноваженою службовою особою без ухвали 
слідчого судді.  Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 
Накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом.  Відсторонення від посади. 
Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення 
майна. Арешт майна. Запобіжні заходи та їх види.  

Порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 
Особисте зобов’язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт. 
Застосування електронних засобів контролю. Тримання під вартою. 
Затримання та його види. Застосування запобіжних заходів щодо 
неповнолітніх.  

  
Тема 14. Актуальні питання здійснення досудового 

розслідування. 
Досудове слідство як форма досудового розслідування. 

Компетенція і повноваження суб’єктів, які здійснюють досудове 
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слідство. Загальні положення досудового розслідування та 
перспективи їх удосконалення. Підслідність та її види. 

Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
Строки досудового слідства. Порядок продовження строків досудового 
розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Негласні 
(розшукові) слідчі дії. 

Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів, її поняття, 
завдання, форми і правова основа. Процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням як напрям діяльності прокурора в 
кримінальному провадженні. Використання спеціальних знань під час 
досудового слідства. 

Забезпечення органами досудового розслідування 
відшкодування шкоди, завданої злочином. Підстави, умови і порядок 
зупинення та відновлення досудового слідства. Форми закінчення  
досудового слідства. Співвідношення відомчого процесуального 
контролю, прокурорського нагляду і судового контролю за досудовим 
слідством. Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час 
досудового слідства. 

 
Тема 15. Особливості правової регламентації проведення 

гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. Зупинення та 
закінчення досудового розслідування. 

Загальні вимоги до проведення слідчих розшукових дій. 
Підстави та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 

Поняття, підстави та порядок проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Нагляд прокурора за додержанням вимог закону при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. 

Правове регулювання підстав зупинення досудового 
розслідування. Процесуальні особливості відновлення досудового 
розслідування. 

Закінчення досудового розслідування. 
 

Тема 16. Актуальні питання судового розгляду та 
виконання судових рішень. 

Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. Поняття і 
зміст загальних положень судового розгляду. Процедура судового 
розгляду, її структура і зміст. 

Вирок суду, його постановлення і проголошення. Обрання, 
зміна або скасування запобіжного заходу в суді. Проведення 
процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового 
провадження. 
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Роз’яснення судового рішення. Провадження в суді 
присяжних. Спрощене провадження в суді першої інстанції у справах 
про кримінальні проступки. 

Виконання вироку. Звернення вироку до виконання. Нагляд 
прокурора за виконанням вироків та інших судових рішень. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Основні 
напрямки розвитку 
кримінально-
правової політики 
України 
 

11 2 2   7 14 2 1   11 

Тема 2. Актуальні 
питання 
визначення закону 
про кримінальну 
відповідальність та 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 3.  Актуальні 
питання вчення 
про злочин. 

11 2 2   7 12  1   11 

Тема 4. Актуальні 
питання про об’єкт 
та об’єктивну 
сторону складу 
злочину 

10 2 1   7 12  1   11 

Тема 5. Актуальні 
питання вчення 
про суб’єкт та 
суб’єктивну 
сторону складу 
злочину 
 

10 2 1   7 12  1   11 

Тема 6. Окремі 
питання 
відповідальності 
залежно від стадії 
реалізації 
злочинного 

12 2 2   8 12  1   11 
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Тема 7. Загальні 
підстави 
призначення 
покарань 

12 2 2   8 12  1 
 

  11 

Тема 8. Питання 
Особливої частини 
кримінального 
права України 

12 2 2   8 12  1   11 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

90 16 14   60 98 2 8   88 

Тема 9.  Актуальні 
питання 
реформування 
судової системи 
України 

10 2 1   7 12  1   11 

Тема 10. Актуальні 
питання реалізації 
загальних засад 
кримінального 
провадження 

10 2 1   7 12  1   11 

Тема 11. 
Актуальні питання 
забезпечення прав і 
законних інтересів 
учасників 
кримінального 
провадження 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 12. 
Проблемні питання 
доказів та 
доказування в 
кримінальному 
провадженні 

11 2 2   7 12  1   11 

Тема 13. Актуальні 
питання 
застосування 
заходів 
забезпечення 
кримінального 
провадження 

11 2 2   7 11  1   10 
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Тема 14. Актуальні 
питання здійснення 
досудового 
розслідування 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 15. 
Особливості 
правової 
регламентації 
проведення 
гласних та 
негласних слідчих 
(розшукових) дій. 
Зупинення та 
закінчення 
досудового 
розслідування 

12 2 2   8 11  1   10 

Тема 16. Актуальні 
питання судового 
розгляду та 
виконання судових 
рішень 

11 2 2   7 11  1   10 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

90 16 16   58 92  8   84 

Усього годин 180 32 30   118 180 2 16   172 

 
 

 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Основні напрямки розвитку кримінально-
правової політики України 
 

2 1 

2. Тема 2. Актуальні питання визначення закону про 
кримінальну відповідальність та принципів 

2 1 
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кримінального законодавства. 
 

3. Тема 3.  Актуальні питання вчення про злочин. 2 1 
4. Тема 4. Актуальні питання про об’єкт та 

об’єктивну сторону складу злочину 
 

2 1 

5. Тема 5. Актуальні питання вчення про суб’єкт та 
суб’єктивну сторону складу злочину 
 

2 1 

6. Тема 6. Окремі питання відповідальності залежно 
від стадії реалізації злочинного умислу, співучасті 
та множинності злочинів 

2 1 

7. Тема 7. Загальні підстави призначення покарань 2 1 
8. Тема 8. Питання Особливої частини кримінального 

права України 
2 1 

9. Тема 9.  Актуальні питання реформування судової 
системи України 

2 1 

10. Тема 10. Актуальні питання реалізації загальних 
засад кримінального провадження 
 

2 1 

11. Тема 11.  Актуальні питання забезпечення прав і 
законних інтересів учасників кримінального 
провадження 

2 1 

12. Тема 12. Проблемні питання доказів та доказування 
в кримінальному провадженні 

2 1 

13. Тема 13. Актуальні питання застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 

2 1 

14. Тема 14. Актуальні питання здійснення досудового 
розслідування 

2 1 

15. Тема 15. Особливості правової регламентації 
проведення гласних та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Зупинення та закінчення 
досудового розслідування 

2 1 

16. Тема 16. Актуальні питання судового розгляду та 
виконання судових рішень 

2 1 

 Всього 32 16 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 
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1 Тема 1. Основні напрямки розвитку кримінально-
правової політики України 
 

7 11 

2. Тема 2. Актуальні питання визначення закону про 
кримінальну відповідальність та принципів 
кримінального законодавства. 
 

8 11 

3. Тема 3.  Актуальні питання вчення про злочин. 7 11 
4. Тема 4. Актуальні питання про об’єкт та 

об’єктивну сторону складу злочину 
 

7 11 

5. Тема 5. Актуальні питання вчення про суб’єкт та 
суб’єктивну сторону складу злочину 
 

7 11 

6. Тема 6. Окремі питання відповідальності залежно 
від стадії реалізації злочинного умислу, співучасті 
та множинності злочинів 

8 11 

7. Тема 7. Загальні підстави призначення покарань 8 11 
8. Тема 8. Питання Особливої частини кримінального 

права України 
8 11 

9. Тема 9.  Актуальні питання реформування судової 
системи України 

7 11 

10. Тема 10. Актуальні питання реалізації загальних 
засад кримінального провадження 
 

7 11 

11. Тема 11.  Актуальні питання забезпечення прав і 
законних інтересів учасників кримінального 
провадження 

8 11 

12. Тема 12. Проблемні питання доказів та доказування 
в кримінальному провадженні 

7 11 

13. Тема 13. Актуальні питання застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 

7 10 

14. Тема 14. Актуальні питання здійснення досудового 
розслідування 

7 10 

15. Тема 15. Особливості правової регламентації 
проведення гласних та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Зупинення та закінчення 
досудового розслідування 

8 10 

16. Тема 16. Актуальні питання судового розгляду та 
виконання судових рішень 

7 10 

 Всього 118 172 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» є системний 
підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів 
заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 
складання іспит.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Основними методами навчання є:  
1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота Екза

мен 
Всього 

Змістовий модуль №1 Змістовний модуль № 2 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10 

Т
11 

Т
12 

Т
13 

Т
14 

Т
15 

Т1
6 

3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 100 

60  
Т1, Т2 ... Т16– теми змістових модулів. 
 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  
Відміно  

82-89 балів Добре 
74-81 балів 
64-73 балів Задовільно 
60-63 балів 
35-59 балів Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

 

1-34 балів Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального 
права» для студентів спеціальності 8.03050101 «Правознавство» 
денної форми навчання [Електронний ресурс] / Самороков В.О. – 
Рівне: НУВГП, 2015. – 30 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2065/1/07-01-06.pdf 

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-
процесуальних документів» для студентів спеціальності 8.03040101 
«Правознавство» денної форми навчання / О.М. Іщенко, 
В.Л. Приступлюк. – Рівне: НУВГП, 2015. – 35 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2288/1/07-01-14.pdf 
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3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального 
процесу» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» 
денної форми навчання [Електронний ресурс] / Самороков В.О. – 
Рівне: НУВГП, 2015. – 41 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2277/1/07-01-07.pdf 
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10.1. Базова 
1. Актуальні проблеми кримінального процесу України 
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7.  Про практику застосування судами примусових 
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обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
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квітня 2002 р. № 4 

13. Про судову практику у справах про злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 5 
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2003 р. № 16  
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кримінальному провадженні / М. І. Карпенко, О. О. Швець 
// Юридична наука. - 2013. - № 8. - С. 56-68. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_8_9 

2. Філяніна Л. А. Міжнародно-правові аспекти надання 
правової допомоги під час кримінального провадження / Л. А. 
Філяніна // Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 529-534. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_1_75 
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(м. Київ, 21 листоп. 2014 р.) [Текст] / ред. кол. : В. В. Чернєй, М.В. 
Костицький С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К.: Нац. акад. 
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