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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Відповідальність за
кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 08 «Право»,
спеціальності 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є склади кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг відповідно до Кримінального кодексу
України у їх системних зв’язках.
Міждисциплінарні зв’язки: для всебічного засвоєння спецкурсу
«Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг» необхідні
знання таких дисциплін, як теорія права і держави, кримінальне право України
(Загальна та Особлива частина), адміністративне право, цивільне право,
кримінально-процесуальне право тощо. В межах перелічених дисциплін
вивчаються відповідно такі питання: елементи складів кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг, предмет відповідних посягань, поняття
та ознаки «підкупу», диференціація відповідальності за правопорушення у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг, караність відповідних посягань.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з
теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової
оцінки кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та шляхами їх
вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та
законодавстві.
1.2. Завдання вивчення дисципліни «Відповідальність за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг…» полягає у формуванні знань, умінь
та навиків щодо кримінально-правової оцінки передбачених кримінальним
законом відповідних посягань.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Студент повинен з н а т и теоретичні положення курсу «Відповідальність
за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг», включаючи положення,
які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови
Верховного Суду, у яких розкриваються питання кваліфікації відповідних
посягань; позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової
кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є кримінальнопротиправними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінальноправову кваліфікацію правопорушень у сфері службової діяльності та

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та напрями їх
подальшого вдосконалення.
Студент повинен у м і т и логічно та послідовно викласти засвоєний ним
матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти,
робити самостійні обґрунтовані та аргументовані висновки та узагальнення,
якісно відстоювати свою правову позицію.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із характерними ознаками
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та класифікацією
відповідних посягань за різними класифікаційними критеріями. Результатом
опрацювання відповідного матеріалу є уявлення про систему правопорушень у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг та усвідомлення прикладного значення таких теоретичних
конструкцій як «поняття кримінальних правопорушень у сфері…» та «система
кримінальних правопорушень у сфері…».
Поняття кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
Система кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
Значення класифікації кримінальних правопорушень у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ НАДАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із характерними ознаками
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та їх змістом. Йдеться про
те, що у цій частині курсу ми зупинимося на тих ознаках, які є спільними для
всіх або більшості правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Результатом опрацювання
відповідного матеріалу є знання про такі ознаки, їх зміст та правила застосування
з тим, щоб при розгляді інших тем курсу не зупиняти на них своєї уваги.

Зміст загальної характеристики кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Характеристика поширеності та суспільної небезпеки кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Поняття спеціального суб’єкта кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Поняття та зміст істотної шкоди як інтегративної ознаки кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Поняття «неправомірна вигода» у кримінальному праві України.
ТЕМА 3. ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО
СТАТУСУ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ
СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Завданням цієї теми є формування у студентів уявлення про систему
кримінальних правопорушень, суть яких полягає у зловживанні можливостями
спеціального статусу, руйнування ілюзії щодо сконцентрованості кримінальної
відповідальності службових осіб, а також осіб, які надають публічні послуги, у
одному розділі КК України. Результатом опрацювання відповідного матеріалу є
знання про систему норм, які встановлюють у кримінальному праві
відповідальність за зловживання можливостями спеціального статусу службової
особи або особи, яка надає публічні послуги.
Загальний склад «зловживання» у кримінальному праві та його
характеристика.
Кримінально-правова характеристика спеціальних видів зловживання
можливостями спеціального статусу.
ТЕМА 4. СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Завданням цієї теми є формування у студентів повного уявлення про
систему кримінальних правопорушень, суть яких полягає у зловживанні
можливостями спеціального статусу, і які не є спеціальними нормами відносно
загального поняття, розглянутого у попередній темі. Результатом опрацювання
відповідного матеріалу є повне знання про систему норм, які встановлюють у
кримінальному праві відповідальність за зловживання можливостями
спеціального статусу службової особи або особи, яка надає публічні послуги.
Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронних органів та його підвиди.
Службове підроблення.

Інші специфічні форми зловживання можливостями спеціального статусу.
ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДКУП У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ
Завданням цієї теми є формування у студентів уявлення про систему
кримінальних правопорушень, суть яких полягає одержанні спеціальним
суб’єктом неправомірної вигоди та наданні такої вигоди. Результатом
опрацювання відповідного матеріалу є знання про систему норм, які
встановлюють у кримінальному праві відповідальність підкуп, яка є цілком
новою для вітчизняного кримінального пава та руйнує усталені уявлення щодо
кримінально-правового поняття «хабарництво».
Поняття «підкуп» у кримінальному праві та система кримінальних
правопорушень, пов’язаних із підкупом.
Активний підкуп у кримінальному праві.
Пасивний підкуп у кримінальному праві.
Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу та аргументи «за» чи
«проти».
Інші кримінальні правопорушення, пов’язані із одержанням неправомірної
вигоди у системі злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
ТЕМА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Незаслужене «забуття» службової недбалості як злочину проти нормальної
службової діяльності та прогалини у кримінально-правовому регулюванні.
Проблеми об’єктивних ознак службової недбалості
Проблеми суб’єктивних ознак службової недбалості
Спеціальні та специфічні види службової недбалості у кримінальному
праві України
ТЕМА 7. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ
НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Розуміння диференціації кримінальної відповідальності за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності при
«позитивній посткримінальній поведінці» за кримінальні правопорушення у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг

Характеристика конструкцій кваліфікованих складів кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг та зміст кваліфікуючих ознак.
ТЕМА 8. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ
НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Проблеми
кримінально-правової
кваліфікації
кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Проблеми призначення покарання за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за
кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
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для денної та заочної форми навчання – 1:1,8/1:4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними
та практично-прикладними проблемами кримінально-правової оцінки
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та шляхами їх вирішення у
теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.
Завдання вивчення дисципліни «Відповідальність за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг…» полягає у формуванні знань, умінь
та навиків щодо кримінально-правової оцінки передбачених кримінальним
законом відповідних посягань.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Студент повинен з н а т и теоретичні положення курсу «Відповідальність
за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг», включаючи положення,
які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови
Верховного Суду, у яких розкриваються питання кваліфікації відповідних
посягань; позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової
кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є кримінальнопротиправними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінальноправову кваліфікацію правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та напрями їх
подальшого вдосконалення.
Студент повинен у м і т и логічно та послідовно викласти засвоєний ним
матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти,
робити самостійні обґрунтовані та аргументовані висновки та узагальнення,
якісно відстоювати свою правову позицію
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Поняття кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
Система кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
Значення класифікації кримінальних правопорушень у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ НАДАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Зміст загальної характеристики кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Характеристика поширеності та суспільної небезпеки кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Поняття спеціального суб’єкта кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Поняття та зміст істотної шкоди як інтегративної ознаки кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Поняття «неправомірна вигода» у кримінальному праві України.
ТЕМА 3. ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО
СТАТУСУ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ
СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Загальний склад «зловживання» у кримінальному праві та його
характеристика.
Кримінально-правова характеристика спеціальних видів зловживання
можливостями спеціального статусу.
ТЕМА 4. СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронних органів та його підвиди.
Службове підроблення.
Інші специфічні форми зловживання можливостями спеціального статусу.
ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДКУП У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ
Поняття «підкуп» у кримінальному праві та система кримінальних
правопорушень, пов’язаних із підкупом.
Активний підкуп у кримінальному праві.
Пасивний підкуп у кримінальному праві.
Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу та аргументи «за» чи
«проти».

Інші кримінальні правопорушення, пов’язані із одержанням неправомірної
вигоди у системі злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
ТЕМА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Незаслужене «забуття» службової недбалості як злочину проти нормальної
службової діяльності та прогалини у кримінально-правовому регулюванні.
Проблеми об’єктивних ознак службової недбалості
Проблеми суб’єктивних ознак службової недбалості
Спеціальні та специфічні види службової недбалості у кримінальному
праві України
ТЕМА 7. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ
НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Розуміння диференціації кримінальної відповідальності за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності при
«позитивній посткримінальній поведінці» за кримінальні правопорушення у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг
Характеристика конструкцій кваліфікованих складів кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг та зміст кваліфікуючих ознак.
ТЕМА 8. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ
НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Проблеми
кримінально-правової
кваліфікації
кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної із наданням публічних послуг.
Проблеми призначення покарання за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг.
Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за
кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
Теми, що виносяться на
модульний контроль

Поняття та система
кримінальних
правопорушень у сфері
службової діяльності …
Загальна
характеристика
кримінальних
правопорушень у сфері
службової діяльності …
Зловживання
можливостями
спеціального статусу …
Специфічні форми
зловживання
можливостями
спеціального статусу …
Відповідальність за
підкуп у кримінальному
праві України
Відповідальність за
службову недбалість у
кримінальному праві
України
Диференціація
кримінальної
відповідальності за
кримінальні
правопорушення у сфері
службової діяльності …
Проблеми реалізації
кримінальної
відповідальності за
кримінальні
правопорушення у сфері
службової діяльності та
професійної діяльності,

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усьо
у тому числі
Усьо
у тому числі
го
л п ла ін ср го
л п л і ср
б
д
а н
б д
11
2 2
7
11
2
9

11

2

2

7

11

2

-

9

11

2

2

7

12

1

2

9

11

2

2

7

12

1

2

9

11

2

2

7

12

1

2

9

11

2

2

7

12

1

2

9

12

2

2

8

12

1

-

9

12

2

2

8

12

1

-

9

пов’язаної із наданням
публічних послуг
Разом

90

1
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1
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5
8

90
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Кількість
годин
(денна)
2

Кількість
годин
(заочна)
2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

16

10

Кількість
годин
(денна)
2

Кількість
годин
(заочна)
-

2

-

Лекційний курс (16/10 год.)
№
з/п

Назва теми

1

Поняття та система кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…
Загальна характеристика кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…
Зловживання можливостями спеціального
статусу …
Специфічні форми зловживання можливостями
спеціального статусу …
Відповідальність за підкуп у кримінальному
праві України
Відповідальність за службову недбалість у
кримінальному праві України
Диференціація кримінальної відповідальності
за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності …
Проблеми реалізації кримінальної
відповідальності за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної із
наданням публічних послуг
Разом

2

3
4
5
6
7

8

Практичні заняття (16/8 год.)
№
з/п
1

2

Назва теми
Поняття та система кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…
Загальна характеристика кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…

3
4
5
6
7

8

Зловживання можливостями спеціального
статусу …
Специфічні форми зловживання можливостями
спеціального статусу …
Відповідальність за підкуп у кримінальному
праві України
Відповідальність за службову недбалість у
кримінальному праві України
Диференціація кримінальної відповідальності
за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності …
Проблеми реалізації кримінальної
відповідальності за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної із
наданням публічних послуг
Разом

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

-

16

8

Кількість
годин
(денна)
7

Кількість
годин
(заочна)
9

7

9

7

9

7

9

7

9

7

9

8

9

8

9

58

72

Самостійна робота (58/72 год.)
№
з/п

Назва теми

1

Поняття та система кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…
Загальна характеристика кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
…
Зловживання можливостями спеціального
статусу …
Специфічні форми зловживання можливостями
спеціального статусу …
Відповідальність за підкуп у кримінальному
праві України
Відповідальність за службову недбалість у
кримінальному праві України
Диференціація кримінальної відповідальності
за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності …
Проблеми реалізації кримінальної
відповідальності за кримінальні
правопорушення у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної із
наданням публічних послуг
Разом

2

3
4
5
6
7

8

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної
дисципліни «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням
публічних послуг», оцінюється. При цьому відповідні теми дисципліни
вивчаються студентами у межах 1 – го змістовного модуля.
Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх
самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час
практичних занять.
Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або
виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях.
Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі)
також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент
повинен перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати
позитивну оцінку, яка враховується під час визначення середнього балу за
модульний період. Не перездана заборгованість тягне не допуск студента до
здачі іспиту.
Модульний контроль передбачає написання модульних контрольних робіт
(вирішення задач, виконання тестових завдань, проведення усного опитування,
тощо) в кінці змістового модуля. Протягом семестру проводиться один модуль.
Модуль здійснюється у письмовій формі. Модуль може бути оцінений
максимально у 50 балів. Студент, який набрав при складанні модуля 25 балів і
менше, вважається таким, що склав модуль на “незадовільно”. Незадовільні
оцінки (25 балів і менше) за модуль перескладаються один раз.
Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні
є іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період
вивчення дисципліни за 50 - бальною шкалою. Екзамен проводиться у письмовій
формі.
За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент
отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як
середньозважене оцінок за поточну успішність та модуль і оцінки за іспит.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Поточна
успішність
Т1-Т8
50

Змістовий модуль
1
Т1-Т8
50

Модуль

Сума

50

100

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка
ECTS

Визначення

А
В
С
D
Е

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60

За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка,
оцінка з
Залік
диференційованого заліку
Відмінно
Добре
Задовільно

При цьому кількість балів відповідає оцінці:
до 51 – «незадовільно», з можливістю повторного складання;
51-60 – «задовільно» («достатньо») ;
61-70 – «задовільно»;
71 - 80 – «добре»;
81 - 89 – «добре» («дуже добре»);
90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності:
За 100-бальною
шкалою
90 – 100
81 – 89
71 – 80
61 – 70
51 – 60
до 51

Оцінка за національною шкалою
5

“відмінно”

4

“добре”

3

“задовільно”

2

“незадовільно”
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
спеціального курсу «Відповідальність за кримінальні правопрушення у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг»
1. Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у використанні
влади всупереч інтересам служби.
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»;
- «Службова недбалість»;
- «Службове підроблення»;
- «Провокація підкупу».

2. Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у використанні
службового становища всупереч інтересам служби.
- «Перевищення влади або службових повноважень»;
- «Службова недбалість»;
- «Службове підроблення»;
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми».

3. Вкажіть мету одного із службових злочинів, пропущену в наведеному фрагменті статті
Особливої частини КК : "...умисне, з метою _______ для самої себе, чи іншої фізичної або
юридичної особи ..."
- одержання будь-якої неправомірної вигоди;
- помсти;
- помсти чи заздрості;
- збагачення;
- особистих інтересів.

4. Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого може полягати у внесенні
службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»;
- «Службова недбалість»;
- «Службове підроблення»;
- «Провокація підкупу».

5. Назвіть злочин у сфері службової діяльності, суспільно небезпечне діяння при вчиненні
якого може полягати у іншому підробленні офіційних документів
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Службове підроблення»;
- «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»;
- «Провокація підкупу»;
- «Службова недбалість»

6. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті про злочин у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, який
стосується вказівки на суспільно небезпечні наслідки цього злочину: "..якщо воно заподіяло
істотну шкоду ____ ____ або державним чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб"
- будь-якій особі;
- інтересам громадян України;
- охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян;
- правам та інтересам громадян України, іноземців або осіб без громадянства;
- політичним, економічним чи особистим правам людини і громадянина.

7. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті про службовий злочин, який
стосується вказівки на суспільно небезпечні наслідки цього злочину: "..якщо воно заподіяло
істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або
____ або інтересам юридичних осіб"
- державним чи громадським інтересам;
- інтересам держави;
- їх об'єднань;
- політичних партій;
- будь-чиїм інтересам.
8. Вкажіть функції, обов'язки, здійснення чи виконання яких пов'язане із наявністю статусу
службової особи у кримінальному праві України:
- посадові;
- організаційно-розпорядчі;
- керівні;
- державно-владні;
- функціональні.

9. Вкажіть функції, обов'язки, здійснення чи виконання яких пов'язане із наявністю статусу
службової особи у кримінальному праві України:
- посадові;
- адміністративно-господарські;
- керівні;
- державно-владні;
- функціональні.

10. Вкажіть кількість форм вини, з якими можуть вчинятися злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаною із наданням публічних послуг (__2__)

11. Злочин "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу" може полягати у вчиненні дій, які:
- можуть бути вчинені лише одноособово;
- передбачають узгодження з зацікавленими особами;

- підлягають процесуальному оформленню;
- входять до компетенції вищої службової особи;
- можуть бути виконані лише у співучасті.

12. Злочин "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу" може полягати у вчиненні дій, які:
- полягають у використанні своїх повноважень всупереч інтересам служби;
- виконуються в межах повноважень даної особи;
- виконуються відповідно до судового рішення;
- вчинюються повторно;
- дозволяються лише в особливих випадках, з особливого дозволу і з особливим порядком
проведення без дотримання цих умов.

13. Кваліфікуючою ознакою якого зі злочинів у сфері службової діяльності є застосування
зброї?
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»;
- «Службова недбалість»;
- «Зловживання впливом»;
- «Незаконне збагачення».

14. Внаслідок зловживання службовим становищем заподіяні матеріальні збитки на суму, що
еквівалентна 340 неоп. мін доходів громадян. На скільки такі збитки перевищують
мінімальний розмір, за наявності якого настає кримінальна відповідальність за такий злочин?
(__240__)

15. Внаслідок службової недбалості заподіяні матеріальні збитки на суму, що еквівалентна
40 неоп. мін доходів громадян. На скільки розмір шкоди "недостає" до мінімального розміру,
за наявності якого настає кримінальна відповідальність за такий злочин? (__60__)

16. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті Особливої частини КК, який
стосується вказівки на причину службової недбалості: "Службова недбалість, тобто,
невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через
____ …"
- зловживання ними;
- нехтування своїми повноваженнями;
- недостатню кваліфікацію або рівень підготовки;
- несумлінне ставлення до них;
- жоден з наведених варіантів не є правильним.

17. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті Особливої частини КК, який
стосується вказівки на суспільно небезпечне діяння в складі службової недбалості:

"Службова недбалість, тобто, ____ виконання службовою особою своїх службових обов'язків
через несумлінне ставлення до них".
- недобросовісне;
- вчинене неодноразово недбале;
- невчасне;
- невчасне або неповне;
- невиконання або неналежне.

18. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті Особливої частини КК, який
стосується діяння, за яке дається неправомірна вигода: "Одержання службовою особою
неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за ____"
- вчинення протиправних діянь;
- виконання або невиконання в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища;
- вчинення будь-якого діяння в інтересах хабародавця;
- всі наведені вище відповіді правильні;
- жодна з наведених відповідей не є правильною.
19. Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті Особливої частини КК, який
стосується предмета злочину "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди": "Одержання службовою особою для себе чи третьої особи ____ за виконання чи
невиконання в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду чи в інтересах третьої особи
будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища".
- незаконної винагороди;
- незаконної матеріальної винагороди;
- неправомірної вигоди;
- в будь-якому вигляді хабара;
-підкупу.

20. Кваліфікуючою ознакою якого злочину у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг є "відповідальне становище" його
суб'єкта?
- «Зловживання владою або службовим становищем»;
- «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»;
- «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою»;
- «Провокація підкупу»;
- «Незаконне збагачення».
21. Вкажіть момент, з якого вважається закінченим злочин "Провокація підкупу"
- вчинення дій, які полягають у створенні обставин і умов, що зумовлюють пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання
такої вигоди;
- прийняття службовою особою хоча б частини неправомірної вигоди;
- отримання службовою особою усієї обумовленої неправомірної вигоди;
- вчинення хоча б частини дій, за які одержано неправомірну вигоду;
- вчинення в повному обсязі діяння, за яке одержано неправомірну вигоду.

22. Вкажіть підставу звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка надала
неправомірну вигоду:
- незначний розмір одержаної неправомірної вигоди;
- збіг тяжких сімейних чи особистих обставин;
- якщо стосовно такої особи були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і така
особа заявила про те що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право
повідомляти про підозру;
- згода того, хто одержує неправомірну вигоду на одержання такої вигоди;
- невчинення будь-яких діянь внаслідок давання-одержання неправомірної вигоди.

23. Провокація підкупу вчинюється з метою:
- вирішити кадрові питання;
- викрити того, хто пропонував, обіцяв, надавав неправомірну вигоду або прийняв
пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду;
- спричинити звільнення хабарника з роботи;
- відновити справедливість;
- подолання корупції в Україні.

24. Суб'єктом злочину "Провокація підкупу" є:
- будь-яка особа (суб'єкт загальний);
- представник влади;
- службова особа, яка обіймає відповідальне становище;
- службова особа, яка обіймає особливо відповідальне становище;
- службова особа.

25. Під вимаганням неправомірної вимоги слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної
вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища,
наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну
вигоду, або ____ (у якій відповіді правильно вказано пропущене):
- підбурювання до давання неправомірної вигоди;
- створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання
шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів;
- умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів;
- всі наведені вище відповіді є правильними;
- жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

26. Приватна особа, яка запропонувала свої послуги ніби-то для передавання неправомірної
вигоди, маючи при цьому намір заволодіти цінностями підлягає відповідальності за:
- шахрайство;
- обман;
- заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;
- підбурювання до надання неправомірного підкупу і замах на шахрайство;
- посередництво у підкупі.

27. Незаконне збагачення – це одержання _______ неправомірної вигоди у значному розмірі
або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у статті
368 КК України (вставте пропущене словосполучення)
- державним службовцем;
- службовою особою або особою, яка надає публічні послуги;
- службовою особою;
- особою, яка надає публічні послуги;
- службовою особою юридичної особи приватного права.
28. Незаконне збагачення – це одержання службовою особою неправомірної вигоди
___________ або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак,
зазначених у статті 368 КК України (вставте пропущене словосполучення)
- у значному розмірі;
- у матеріальному вигляді;
- у істотних розмірах;
- у нематеріальній формі;
- правильна відповідь відсутня.
29. Незаконне збагачення – це одержання службовою особою неправомірної вигоди у
значному розмірі або передача нею такої вигоди ________ за відсутності ознак, зазначених у
статті 368 КК України (вставте пропущене словосполучення)
- іншій службовій особі;
- важливому суб’єктові;
- іншій особі;
- близьким родичам;
- іншій фізичній чи юридичній особі.
30. Незаконне збагачення – це одержання службовою особою неправомірної вигоди у
значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак
___________ (вставте пропущене словосполучення)
- зазначених у статті 368 КК України;
- надання неправомірної вигоди;
- шахрайства;
- зазначених у статті 369 КК України;
- вимагання.

