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Пояснювальна записка 
 

Дисципліна «Актуальні питання кримінального права» має своїм 
завданням сформулювати у студентів глибокі теоретичні і практичні знання з 
кваліфікації злочинів, проведення розслідування кримінальної справи та 
надати уявлення щодо тенденцій розвитку кримінального і кримінально-
процесуального законодавства України. 

Курс завершує вивчення кримінального права України і покликаний 
узагальнити та поглибити знання студентів із Загальної та Особливої частини 
кримінального права України, а також загальної теорії кваліфікації злочинів, 
надати їм практичні навички кваліфікації конкретних злочинів. 

Курсом передбачено дальше поглиблення знань теоретичних положень 
та набуття навиків кваліфікації таких розповсюджених злочинів як злочини 
проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та 
моральності. 

Пріоритетним завданням курсу є: навчити студентів правильно 
кваліфікувати злочини, беручи до уваги керівні положення постанов 
Пленуму Верховного Суду України. 

Вивчення спецкурсу передбачає проведення лекцій, семінарських і 
практичних занять та самостійну роботу. Їх метою є навчити студентів 
застосовувати теоретичні знання при кваліфікації злочинів. 

Під час проведення аудиторних занять і самостійної роботи мають бути 
використані навчальні та контролюючі програми на базі персональних та 
централізованих ЕОМ. 

По закінченні курсу студенти мають знати: 
- питання кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи; 
- питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; 
- питання кваліфікації злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина; 
- питання кваліфікації злочинів проти громадської безпеки; 
- питання кваліфікації злочинів проти громадського порядку та 

моральності; 
вміти: 
- визначати основні напрями проблематики кваліфікації злочинів проти 

волі честі та гідності особи; 
- проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 
- проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина; 
- проти громадської безпеки; 
- проти громадського порядку та моральності. 

 
 
 
 



  

 
Тематичний план  

з дисципліни «Актуальні питання кримінального права» 
 
№ пор. Назва змістовного модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми кваліфікації злочинів 
у теорії кримінального права      

1.  Сучасні підходи до визначення джерел кримінального права  
2.  Проблеми тлумачення кримінального закону 
3.     Питання кримінально-правової кваліфікації злочинів  
4.  Поняття та види заходів кримінально-правового впливу 
 Змістовий модуль ІІ. Проблеми у питаннях кваліфікації 

злочинів у кримінальному законодавстві 
5.  Проблеми кваліфікації злочинів проти національної безпеки  та 

зміни у системі таких злочинів  
6.  Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини проти 

особи 
7.  Питання кваліфікації злочинів проти власності 
8.  Питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

господарської діяльності 
Разом: 90 годин 

 
Зміст  

дисципліни «Актуальні питання кримінального права» 
 

Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми кваліфікації злочинів у теорії 
кримінального права   
    
Тема 1. Сучасні підходи до визначення джерел кримінального права. 

Поняття та види джерел кримінального права. Основні підходи до 
визначення джерел кримінального права України, їх значення для 
правозастосування. Кримінальний кодекс України як основне джерело 
кримінального права. Кримінально-правове значення Конституції України. 
Зв'язок кримінального права із конституційним. Міжнародні нормативно-
правові акти як джерело кримінального права України. Зв'язок кримінального 
права з іншими галузями права України. Бланкетні диспозиції і їх значення 
для застосування кримінально-правових норм. Кримінально-правове 
значення рішень Конституційного Суду України. Практика Європейського 
суду з прав людини, її вплив на застосування норм кримінального 
законодавства. Питання застосування постанов Пленуму Верховного суду 
України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ у процесі кваліфікації злочинів. Кримінально-правове 
значення практики Верховного Суду України. 
 

Література [27-36; 48-52] 



  

 
Тема 2. Проблеми  тлумачення кримінального закону 

Необхідність тлумачення норм кримінального законодавства. Поняття 
тлумачення кримінально-правових норм. Основні підходи до визначення 
тлумачення кримінально-правових норм. Об’єкт і предмет тлумачення. Мета 
тлумачення кримінально-правових норм. З’ясування та роз’яснення як 
основні аспекти тлумачення норм кримінального законодавства. Принципи 
тлумачення. 

Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 
логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

Види тлумачення. Тлумачення за обсягом. Результат тлумачення 
(буквальний (адекватний), обмежувальний, поширювальний). Тлумачення за 
суб’єктом (офіційне й неофіційне). Індивідуальне (казуальне) тлумачення. 
Загальне (нормативне) тлумачення. Автентичне, делеговане, судове, відомче 
тлумачення. Доктринальне, компетентно-правове, компетентно-неправове та 
буденне тлумачення. Особливості тлумачення положень кримінального 
закону з оціночними ознаками та банкетними диспозиціями. 

Література [27-47; 54-70] 
 

Тема 3. Питання кримінально-правової кваліфікації злочинів  
 
Поняття кваліфікації злочинів. Співвідношення понять «кваліфікація 

злочинів» та «кримінально-правова кваліфікація». Значення кваліфікації 
злочинів. 

Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення (офіційна та 
неофіційна). За стадією здійснення (первинна, попередня, остаточна). 
Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу проведення 
кваліфікації (перспективна, ретроактивна). За результатом кваліфікації 
(позитивна, негативна). Залежно від точності зіставлення фактичних ознак 
складу злочину з юридичними ознаками складу злочину. За стадією злочину, 
який кваліфікується. Залежно від дій співучасників злочину. 

Стадії кваліфікації злочинів та їх етапи. Формула кваліфікації злочинів. 
Доктринальні підходи до правил кримінально-правової кваліфікації. 

Принципи кваліфікації злочинів. Правила кваліфікації злочинів у разі 
конкуренції кримінально-правових норм. Неправильна кримінально-правова 
кваліфікація. Види неправильної кримінально-правової кваліфікації. 
Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального права 
для кваліфікації злочинів. 

Література [55-77; 78-90] 
 

Тема  4.Поняття та види заходів кримінально-правового впливу 
Поняття та система заходів кримінально-правового впливу. Види заходів 

кримінально-правового впливу. Співвідношення заходів кримінально-
правового впливу з іншими інститутами Загальної частини Кримінального 
кодексу України. Примусові заходи кримінально-правового впливу. 



  

Кримінальна відповідальність. Примусові заходи медичного характеру та 
примусове лікування. Примусові заходи виховного характеру. Покарання. 
Судимість. 

Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від 
кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання. 

Література [55-77; 78-93] 
 
Змістовий модуль ІІ. Питання кваліфікації злочинів у кримінальному 
законодавстві 
 
Тема  5. Проблеми кваліфікації злочинів проти національної безпеки  та 
зміни у системі таких злочинів   

Загальна характеристика злочинів проти національної безпеки та 
держави. Особливості кваліфікації злочинів проти держави. Відмінність 
злочинів проти держави від загальнокримінальних злочинів. Характеристика 
осіб, які вчиняють злочини проти держави. Державна зрада. Шпигунство. 
Суб'єкти злочинів проти держав. Визначення суб'єктів злочинів проти 
держави. Об'єктивна сторона злочинів проти держави та її особливості. 
Закінчений злочин та його кваліфікація.  

Суб'єкти злочинів проти національної безпеки. Об'єкти і предмети 
злочинів проти національної безпеки та їх класифікація. 

Література [55-93]  
 

Тема 6. Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини 
проти особи  

Загальна характеристика та особливості кваліфікації злочинів проти 
життя та здоров’я особи. Види вбивств. Особливості кваліфікації вбивств та 
доведення до самогубства. 

Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи. Поняття та види тілесних 
ушкоджень. Відмежування тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань. 
Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які вчиняються у сфері 
охорони життя та здоров’я людини від окремих видів небезпечних 
інфекційних хвороб. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 
вчиняються у сфері надання медичних послуг. Злочини, що спричиняють 
шкоду здоров’ю людини внаслідок залишення особи без допомоги або в 
результаті неналежного виконання винним своїх обов’язків. Злочини у сфері 
охорони здоров’я людини, що пов’язані з незаконним розголошенням 
лікарської таємниці. 

Питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи. Насильницькі статеві злочини. Звалтування. 
Насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній формі. 
Примушування до вступу в статевий зв'язок. Ненасильницькі статеві 
злочини. Розбещення неповнолітніх. Статевий зв'язок з особою, яка не 
досягла статевої зрілості. 

Література [56-97] 



  

 
Тема  7. Питання кваліфікації злочинів проти власності 

Загальна характеристика злочинів проти власності. Об’єкт та предмет 
злочинів проти власності. Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 
власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності. Суб’єкт злочинів 
проти власності. Види злочинів проти власності. Умисні злочини проти 
власності. Необережні злочини проти власності. 

Крадіжка. Грабіж. Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем. Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Незаконне привласнення 
знайденого або такого чужого майна, що випадково опинилося. 

Знищення або пошкодження майна. Погроза знищення майна. 
Порушення обов’язків щодо охорони майна. Самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне будівництво. 

Застосування норм про корисливі злочини проти власності в слідчій і 
судовій практиці. Відмежування від суміжних складів злочинів та 
правопорушень. Некорисливі злочини проте власності. 

Застосування норм про корисливі злочини проти власності в слідчій і 
судовій практиці. Відмежування від суміжних складів злочинів та 
правопорушень 

Література [50-88] 
 

Тема 8. Питання кримінальної відповідальності за злочини в сфері 
господарської діяльності. 

Загальні питання тлумачення злочинів у сфері господарської діяльності. 
Злочини проти порядку випуску та обігу грошей, цінних паперів, інших 
документів. Поняття незаконних дій з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням 
для їх виготовлення. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки 
злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття виготовлення, зберігання, придбання, 
переведення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут 
підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. 
Ознаки суб'єктивної сторони і наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Злочини проти системи оподаткування. Злочини проти системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Предмет злочину. 
Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Злочини проти бюджетної системи. Злочини проти порядку 
переміщення предметів через митний кордон України. Поняття контрабанди. 
Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру 
заподіяної шкоди. Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній 
валюті. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки. 



  

Злочини проти порядку зайняття підприємницькою та іншою 
господарською діяльністю. Поняття порушення порядку зайняття 
господарською та банківською діяльністю. Ознаки об'єктивної сторони. 
Кваліфікуючі ознаки. Поняття заняття забороненими видами господарської 
діяльності. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Порушення 
законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для 
лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх 
виробництва. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види 
діянь. Кваліфікуючі ознаки. Незаконний обіг дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет 
злочину. Об'єктивна сторона. Поняття значного та великого розміру у цьому 
злочині. Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об'єктивної сторони, 
наслідки злочину. Суб'єктивна сторона. Поняття фіктивного банкрутства. 
Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочин. Кваліфікуючі ознаки. Поняття 
доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 
Поняття приховування стійкої фінансової неспроможності. Суб'єкт злочину. 
Наслідки злочину. Поняття незаконних дій у разі банкрутства. Ознаки 
об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів. Злочини проти 
добросовісної конкуренції. Злочини проти порядку приватизації. 

Питання застосування норм про злочини у сфері господарської 
діяльності в слідчій і судовій практиці. 
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