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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Сучасні підходи до джерел кримінального права. 

 

1. Поняття та види джерел кримінального права. Сучасні підходи до визначення 

джерел кримінального права України, їх значення для правозастосування. 

2. Кримінально-правове значення Конституції України. Характер зв’язку 

кримінального права із конституційним правом. 

3. Практика Європейського суду з прав людини, її вплив на застосування норм 

кримінального законодавства. 

 

ТЕМА 2. Проблеми тлумачення кримінального права. 

 

1. Основні підходи до визначення тлумачення кримінально-правових норм. 

2. Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

3. Особливості тлумачення положень кримінального закону з оціночними 

ознаками та бланкетними диспозиціями. 

 

ТЕМА 3. Фундаментальні проблеми кримінального права (кримінально-

правова кваліфікація). 

 

1. Співвідношення понять «застосування кримінального законодавства», 

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

2. Види кримінально-правової кваліфікації. 

3. Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального права 

для кримінально-правової кваліфікації. 

 

ТЕМА 6. Проблеми кримінального права при співучасті у злочині. 

 

1. Загальні проблеми кримінального права за наявності злочинів, учинених у 

співучасті. 

2. Причетність до злочину та її види. 

3. Проблеми кримінального права щодо злочинів зі спеціальним суб’єктом. 

Провокація злочину. 

 

ТЕМА 12. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за посягання на безпеку руху та експлуатації 

транспорту. 

 

1. Проблеми застосування кримінального законодавства у випадку незаконного 

заволодіння транспортним засобом. 

2. Проблеми застосування кримінального законодавства в разі порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. 



 

 

4 

 

3. Специфіка суб’єктивної сторони окремих злочинів, які посягають на безпеку 

руху та експлуатації транспорту 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Сучасні підходи до джерел кримінального права: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою. 

 

ТЕМА 2. Проблеми тлумачення кримінального права: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою. 

 

ТЕМА 3. Фундаментальні проблеми кримінального права (кримінально-

правова кваліфікація): 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Знайти судове рішення та намагатися довести неправильне застосування 

норм матеріального кримінального права.  

 

ТЕМА 4. Проблеми кримінального права при попередній злочинній 

діяльності: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 5. Проблеми кримінального права при вчиненні особою декількох 

злочинів: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 
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ТЕМА 6. Проблеми кримінального права при співучасті у злочині: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 7. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти національної безпеки: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 8. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 9. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 10. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти власності: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 
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2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 11. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти громадської безпеки та 

проти громадського порядку: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА 12. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за посягання на безпеку руху та експлуатації 

транспорту: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 


