
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до самостійної роботи для підготовки студентів  

освітнього ступеня «бакалавр» 

за спеціальністю 081 «Право». 

Спеціалізація «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено і рекомендовано 

на засіданні кафедри 

кримінального права та правосуддя 

Протокол № 9 від 14.01. 2019 року  

 

 

 

 

 

 

Чернігів ЧНТУ 2019 



 2 

 

Кримінальне право України. Методичні вказівки до самостійної роботи 

для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 

«Право». Спеціалізація «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)» / Укл.: Коломієць Н.В. - Чернігів: Навчально-науковий 

інститут права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019 -  65с.  

 

 

 

Укладач: Коломієць Наталія Володимирівна, доцент кафедри 

кримінального права та правосуддя ЧНТУ, д.ю.н., доцент  

 

 

 

Відповідальний за випуск: Головко Михайло Борисович, завідувач 

кафедри кримінального права та правосуддя, кандидат юридичний наук, 

доцент 

 

 

Рецензент: Cелецький Олексій Вікторович, кандидат юридичних наук, 

доцент, декан юридичного факультету Навчально-наукового інституту права 

і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету 

 

 



 3 

ЗМІСТ 

 
ПЕРЕДМОВА ............................................................................................................................... 4 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Кримінальне право України » ................................................................................................ 5 

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінальне право України» .. 5 

1.2 Структура навчальної дисципліни ...................................................................... 22 

1.3.Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю  ....................... 24 

2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ........................................................................................................... 25 

2.1 Тема 1. Поняття, завдання та система кримінального права України ……25 

2.2 Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність ………………………….....26 

2.3 Тема 3. Поняття та види злочину. Кримінальна відповідальність та її 

підстави ………………………………………………………………………………………...27 

2.4 Тема 4. Склад злочину. Об’єкт злочину ………………………………..………28 
2.5 Тема 5. Об’єктивна сторона складу злочину ………………………….………29 

2.6 Тема 6. Суб’єктивна сторона складу злочину.Суб’єкт злочину ……………31 

2.7 Тема 7. Стадії вчинення злочину………………………………………………..33 

2.8 Тема 8. Співучасть у злочині. Множинність злочинів ……………………....35 

2.9 Тема 9. Обставини, що виключають злочинність діяння……………………36 

2.10 Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності …………………...37 

2.11 Тема 11. Поняття покарання та його види. Призначення покарання ……39 

2.12 Тема 12 . Звільнення від кримінального покарання та його відбуваня ….41 

2.13 Тема 13. Поняття та правові наслідки судимості…………………………….42 

2.14 Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх…………………………………………………………………………………..44 

2.15 Тема 15. Поняття, система та значення Особливої частини Кримінального 

права України …………………………………………………………………………………45 

2.16 Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України ……………46 

2.17 Тема 17. Злочини проти життя та здоров’я особи……………………………47 

2.18 Тема 18. Злочини проти волі, честі та гідності особи ……………………….48 

2.19 Тема 19. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи…………………………………………………………………………………………….49 

2.20 Тема 20. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина ………………………………………………………………50 

2.21 Тема 21. Злочини проти власності …………………………………………….50 

2.22 Тема 22. Злочини у сфері господарської діяльності ………………………...51 

2.23 Тема 23. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки 

виробництва. Основи охорони праці в галузі …………………………………………….52 

2.24 Тема 24. Злочини проти громадського порядку та моральності ………….53 

2.25 Тема 25. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту………. 54 

2.26 Тема 26. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення…..55 

2.27 Тема 27. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян……………………………………….57 

2.28 Тема 28. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг…………………………………………………..57 

2.29 Тема 29. Злочини проти правосуддя…………………………………………...59 

2.30 Тема 30. Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини)………………………………………………………………….60 

2.31 Тема 31. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку…………………………………………………………………………………..61 

 



 4 

ПЕРЕДМОВА 

 

Для самостійного вивчення дисципліни «Кримінальне право України» 

необхідно засвоїти матеріал відповідно до навчальної програми дисципліни, 

яка містить загальні методичні вказівки, теми для самостійної роботи, 

контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури. 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і 

формуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» 

аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і 

обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також 

застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності.  

Самостійна робота відповідно до завдань, передбачених цими 

методичними матеріалами, полягає у самостійному вивченні навчального 

матеріалу - літератури і нормативних актів за темами і питаннями програми, 

їх осмислюванні та опрацюванні. Складні питання і труднощі, які виникають 

при самостійному вивченні матеріалу, можуть бути роз‗яснені викладачем 

під час проведення практичних занять та в порядку індивідуальної роботи зі  

студентами. Самостійна робота має сприяти поглибленню професійних 

знань, викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної 

проблематики за програмою курсу. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, 

перелік питань та контрольні питання для самостійного оцінювання знань, а 

також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна 

використовувати інші доступні джерела. Підсумковою формою контролю 

знань є экзамен, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних 

знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних 

професійних задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

 Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України» 

Змістовий модуль 1. Поняття та система кримінального права. 

Поняття злочину та складу злочину. 

 

Тема 1. Поняття, завдання та система кримінального права 

України 

 

Кримінальне право як система юридичних норм, які встановлюють 

злочинність і караність діяння. 

Кримінальне право, як наука, як самостійна галузь права, як навчальна 

дисципліна. Предмет і метод кримінального права України. Кримінальний 

закон, злочин і покарання - основні поняття кримінального права України. 

Види кримінально – правових функцій: охоронна, попереджувальна, 

заохочувальна, виховна.  

Історія розвитку кримінального законодавства та джерела 

кримінального права. 

Система та завдання кримінального права. 

Основні принципи кримінального права України. Загальні принципи: 

недоторканість особи та її життя, верховенства права, справедливості та інші. 

Галузеві (спеціальні) принципи: невідворотність кримінальної 

відповідальності, особиста винна відповідальність, індивідуалізація 

покарання та інші. 

Кримінальне право і суміжні галузі права. Його взаємозв'язок з 

конституційним, адміністративним, кримінально-процесуальним, 

кримінально-виконавчим, міжнародним правом.  

 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 

 

Поняття, ознаки кримінального закону України, його основний зміст.  

Діюче кримінальне законодавство України.  

Структура кримінального закону.  

Загальні принципи чинності кримінальних законів у просторі. 

Територіальний принцип дії кримінального законодавства, принцип 

громадянства, універсальний принцип їх характеристика.  

Дія кримінального закону у відношенні діянь, скоєних іноземними 

громадянами і особами без громадянства.  

Вирішення питання про кримінальну відповідальність дипломатичних 

представників іноземних держав, та інших осіб, непідсудних у кримінальних 

справах судам України. 
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Дія кримінального закону в часі. Порядок опублікування, вступу в силу 

і припинення дії кримінальних законів України. Зворотна сила кримінального 

закону. 

Поняття та види тлумачень кримінальних законів.  

 

Тема 3. Поняття та види злочину. Кримінальна відповідальність та 

її підстави 

 

Поняття та ознаки злочину за діючим кримінальним законодавством. 

Поняття  малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину. 

Класифікація злочинів у діючому кримінальному законодавстві.  

Поняття злочинності, елементи злочинності. Відмінність злочинів від 

інших правопорушень.  

Реалізація кримінальної відповідальності та її етапи. 

 Поняття кримінальної відповідальності.  

Підстави кримінальної відповідальності. 

 

Тема 4. Склад злочину. Об’єкт злочину. 

 

Поняття складу злочину та його значення.  

Елементи і ознаки складу злочину. 

Види складів злочинів. 

Поняття об‘єкта злочину по кримінальному праву України.  

Види об‘єктів злочину. Загальний об‘єкт злочину. Родовий 

/спеціальний/ об‘єкт злочину. Безпосередній об‘єкт та його види. 

Предмет злочину. Відмінність предмета злочину від об'єкта.  

 

Тема 5. Об’єктивна сторона складу злочину 

 

Поняття, ознаки і значення об‘єктивної сторони злочину.  

Суспільно небезпечне діяння /дія чи бездіяльність/. Умови 

відповідальності за бездіяльність. 

Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу при 

вирішенні питання про кримінальну відповідальність.  

Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види. Причинний зв‘язок 

між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками та 

його ознаки в кримінальному праві.  

Факультативні ознаки об‘єктивної сторони: спосіб, місце, час, 

обстановка, знаряддя і засоби скоєння злочину, їх характеристика. Триваючі, 

продовжувані та складні злочини. 

 

Тема 6. Суб’єктивна сторона складу злочину. Суб’єкт злочину 

 

Поняття, значення суб‘єктивної сторони злочину. Вина як основна 

ознака суб‘єктивної сторони злочину. Форми вини. 
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Поняття і види умислу. Інтелектуальний і вольовий моменти умислу. 

Прямий умисел, непрямий умисел. Інші види умислу. Поняття необережності 

і її види. Злочинна самовпевненість. Відміна самовпевненості від непрямого 

умислу. Злочинна недбалість. Невинне заподіяння шкоди: казус, випадок. 

Складна (змішана) форма вини. Мотив і мета як факультативні ознаки 

суб‘єктивної сторони злочину.  

Помилка в кримінальному праві та її значення при вирішенні питання 

про кримінальну відповідальність. Юридична і фактична помилки, їх вплив 

на кримінальну відповідальність і кваліфікацію злочину. 

Поняття і ознаки суб‘єкта злочину. Поняття спеціального суб'єкта та 

його ознаки. Вік кримінальної відповідальності. Основні правила 

встановлення віку суб‘єкта злочину. Осудність як обов‘язкова умова 

кримінальної відповідальності. Поняття неосудності, обмеженої осудності та 

їх критерії.  

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих речовин. 

 

Тема 7. Стадії вчинення злочину 

 

Поняття і види стадій вчинення злочину. Незакінчений злочин та його 

види.  

Поняття готування до злочину та його характеристика. Відмежування 

готування до злочину від виявлення наміру. 

Замах на злочин та його види. Відмінність готування до злочину від 

замаху на злочин. Відмінність замаху на злочин від незакінченого злочину.  

Закінчений злочин. Момент закінчення різних злочинів.  

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Кримінально – 

правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. 

Діяльне каяття, його відмінність від добровільної відмови. 

 

Тема 8. Співучасть у злочині. Множинність злочинів 

 

Поняття і ознаки співучасті у злочині.  

Форми співучасті та їх юридична характеристика. Види співучасників 

по кримінальному закону України, їх характеристика.  

Межі кримінальної відповідальності співучасників.  

Кваліфікація дій співучасників, індивідуалізація їх відповідальності і 

покарання. Спеціальні питання співучасті у злочині.  Добровільна відмова 

при співучасті. 

Поняття та форми причетності до злочину. Підстави і межі 

відповідальності за причетність до злочину.  

Поняття множинності злочинів та юридична характеристика. Види 

множинності злочинів.  

Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. 



 8 

Поняття і ознаки повторності злочинів. Види повторності злочинів. 

Співвідношення сукупності і повторності злочинів.  

Поняття рецидиву злочину. Види рецидиву злочинів. Загальний, 

спеціальний, пенітенціарний рецидив. Кримінально-правові наслідки 

рецидиву. 

 

Тема 9. Обставини, що виключають злочинність діяння 

 

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.  

Поняття та умови правомірності необхідної оборони. Уявна оборона. 

Затримання особи, котра вчинила злочин. Підстави і ознаки крайньої 

необхідності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. 

Фізичний або психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. 

Діяння, пов‘язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. 

 

Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності 

 

Поняття, підстави, ознаки звільнення від кримінальної 

відповідальності. Види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Характеристика видів звільнення від кримінальної відповідальності 

Звільнення від кримінальної відповідальності особи у зв‘язку: з дійовим 

каяттям; за примиренням винного з потерпілим; з передачею особи на 

поруки; із зміною обстановки; із закінченням строків давності; на підставі 

закону України про амністію. 

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності, 

передбачених в нормах Особливої частини КК України. 

 

Тема 11. Поняття покарання та його види. Призначення 

покарання. 

 

Поняття, ознаки покарання. Мета покарання за кримінальним правом 

України. Система та види покарання у чинному законодавстві. Основні,  

додаткові та змішані покарання. Види покарань, які виконують та 

контролюють органи і установи Державної кримінально-виконавчої служби 

та їх характеристика. Позбавлення спеціального звання. Позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Громадські роботи. 

Виправні роботи. Арешт. Обмеження волі. Позбавлення волі на певний 

строк. Довічне позбавлення волі. 

Характеристика інших видів покарань. Штраф. Позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Службові обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 
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Принципи призначення покарання. Загальні засади призначення 

покарання за кримінальним законом України. Обставини, що пом‘якшують 

чи обтяжують відповідальність. Призначення більш м‘якого покарання, ніж 

передбачено законом.  Призначення покарання за сукупністю злочинів. Межі 

остаточного покарання, що призначається за сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань 

та зарахування строку попереднього ув‘язнення. 

 

Тема 12. Звільнення від кримінального покарання та його 

відбування 

 

Поняття та види звільнення від кримінального покарання.  

Звільнення від покарання через втрату суспільної небезпеки особи, що 

вчинила злочин.   Підстави і умови звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Підстави 

скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від покарання внаслідок перебігу строків давності 

виконання обвинувального вироку. Строки давності, перерив перебігу 

строків давності та їх поновлення. Застосування давності до особи 

засудженої до довічного позбавлення волі та за злочини проти миру та 

безпеки людства. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна 

невідбутої частини покарання більш м‘яким. Порядок і підстави умовно-

дострокового звільнення і заміни невідбутої частини покарання. Звільнення 

від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років. Звільнення від відбування покарання за хворобою. Звільнення 

від відбування покарання на підставі закону України про амністію або акта 

про помилування.  

 

Тема 13. Поняття та правові наслідки судимості 

 

Поняття та види судимості. 

Поняття та правові наслідки судимості.  

Засуджені особи, які не мають судимості. 

Строки погашення судимості.  

Зняття судимості. Підстави та порядок погашення та зняття судимості. 

 

Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

 

Особливості та види звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру.  
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Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та особливості 

призначення покарання до неповнолітніх. Штраф. Громадські роботи. 

Виправні роботи. Арешт. Позбавлення волі на певний строк. Позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з 

випробуванням. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру.  

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у зв‘язку із закінченням строків 

давності.  

Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від 

відбування покарання. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які 

вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. 

 

Тема 15. Поняття, система і значення Особливої частини 

кримінального права України. 

 

Особлива частина кримінального права України як специфічний розділ 

окремої галузі права, як складова частина єдиної науки кримінального права 

та як навчальна дисципліна в юридичному  навчальному закладі. 

Підстави поділу кримінального права України на Загальну та Особливу 

частини. Єдність та взаємозв‘язок Загальної та Особливої частин. 

Особливості нормативних приписів (кримінально-правових норм), що 

утворюють її зміст Особливої частини. Джерела Особливої частини 

кримінального права України. 

Система Особливої частини кримінального права України, її поняття та 

особливості. Основні правила систематизації Особливої частини 

кримінального права України. Загальна характеристика системи Особливої 

частини КК України 2001 p. Значення Особливої частини кримінального 

права України. Особлива частина кримінального права України як навчальна 

дисципліна, її предмет та основні методи дослідження. Поняття та правила 

кваліфікації злочинів. 

 

Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України. 

 

Національна безпека України як об'єкт кримінально-правової охорони. 

Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України.  

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади: особливості конструкції юридичних 

складів та види цього злочину. Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України: аналіз юридичних складів злочину, особливості 

кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами. Державна зрада: аналіз 

юридичного складу злочину; особливості звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, що вчинила державну зраду. Посягання на життя 
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державного чи громадського діяча: аналіз юридичного складу злочину. 

Диверсія: особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін юридичного складу 

злочину, форми диверсії. Шпигунство: аналіз юридичного складу злочину; 

особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила 

шпигунство. 

 

Тема 17. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

 

Систематизація юридичних складів злочинів проти життя та здоров'я 

особи за чинним кримінальним законодавством України. 

Злочини проти життя. Кримінально-правове поняття вбивства. Види 

вбивств за КК України. Умисне вбивство без обтяжуючих і без 

пом'якшуючих обставин: відмежування від інших видів умисних вбивств. 

Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах: аналіз юридичного складу 

злочину, особливості кваліфікації окремих його різновидів. Умисні вбивства 

при пом'якшуючих обставинах: особливості юридичних складів умисного 

вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, умисного 

вбивства матір‘ю своєї новонародженої дитини та умисного вбивства при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. Вбивство через необережність: 

особливості суб'єктивної сторони юридичного складу злочину. Доведення до 

самогубства: особливості юридичних складів злочину, відмежування від 

умисного вбивства та вбивства через необережність. 

Злочини проти здоров'я. Поняття тілесного ушкодження: медичний та 

юридичний аспекти. Види тілесних ушкоджень за КК України. Залежність 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від тривалості розладу здоров'я та 

розміру стійкої втрати працездатності. Умисне тяжке тілесне ушкодження: 

аналіз юридичних складів злочину. Умисне тяжке тілесне ушкодження, 

заподіяне за пом'якшуючих обставин: особливості юридичних складів 

злочину. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження: особливості 

юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. 

Умисне легке тілесне ушкодження: види, особливості юридичних складів 

злочину. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження: 

особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін юридичного складу злочину, 

кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Побої і мордування: аналіз 

юридичних складів злочинів. Катування: особливості юридичного складу 

злочину. 

 

Тема 18. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

 

Воля людини як об'єкт кримінально-правової охорони. Загальна 

характеристика злочинів проти волі особи. 

Злочини, що посягають на волю людини. Незаконне позбавлення волі 

або викрадення людини: аналіз юридичних складів злочину. Захоплення 

заручників; аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з 
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іншими злочинами. Підміна дитини: особливості об'єктивної та суб'єктивної 

сторін юридичного складу злочину. Торгівля людьми або інша незаконна 

угода щодо передачі людини: аналіз юридичних складів злочину. 

Експлуатація дітей: особливості юридичних складів злочину. 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад: особливості юридичного 

складу злочину. 

 

Тема 19. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

 

Статева свобода та статева недоторканність людини як об'єкти 

кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

Злочини, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканність 

особи. Зґвалтування: аналіз юридичних складів злочину. Насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом: особливості 

юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. 

Інші статеві злочини (примушування до вступу в статевий зв'язок; статеві 

зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; розбещення 

неповнолітніх): особливості юридичних складів, відмежування від суміжних 

злочинів. 

 

Тема 20. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. 

 

Окремі конституційні права і свободи людини і громадянина як об'єкт 

кримінально-правової охорони.  

Загальна характеристика та систематизація злочинів проти особистих 

прав і свобод людини та громадянина.  

Злочини проти окремих політичних прав громадянина України: 

особливості юридичних складів, кваліфікація за сукупністю з іншими 

злочинами. 

Злочини, що посягають на рівність конституційних прав громадян та їх 

рівність перед законом. Порушення рівноправності громадян залежно від їх 

расової, національної належності або ставлення до релігії: аналіз юридичних 

складів злочину. 

Злочини, що посягають на недоторканність приватного життя громадян 

(порушення недоторканності житла; порушення таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються 

засобами зв'язку або через комп'ютер; порушення недоторканності 

приватного життя): особливості юридичних складів злочинів. 

Злочини, що посягають на нормальний розвиток неповнолітніх та 

матеріальне забезпечення осіб, що потребують соціального захисту, їх 

особисту безпеку (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей; 

ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків; злісне 
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невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування; зловживання опікунськими правами; 

розголошення таємниці усиновлення (удочеріння): особливості юридичних 

складів злочинів. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння): аналіз 

юридичних складів злочину. 

Злочини, що посягають на трудові права громадян (перешкоджання 

законній професійній діяльності журналістів; грубе порушення 

законодавства про працю; грубе порушення угоди про працю; невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат): 

особливості юридичних складів злочинів. 

 

Тема 21.Злочини проти власності. 

 

Власність та право власності як об'єкти кримінально-правової охорони. 

Загальна характеристика злочинів проти власності. Систематизація 

юридичних складів злочинів проти власності за чинним кримінальним 

законодавством України. 

Корисливі посягання на власність. Розкрадання чужого майна як 

родова юридична конструкція окремих корисливих посягань на власність. 

Ознаки, форми та види розкрадання. Крадіжка: таємний спосіб викрадення 

майна як специфічна ознака крадіжки; кваліфіковані види крадіжки. Грабіж: 

відкритий спосіб викрадення майна як специфічна ознака грабежу; 

кваліфіковані види грабежу; характер насильства і погрози насильством при 

насильницькому грабежі. Розбій: особливості конструкції основного 

юридичного складу злочину; характер насильства і погрози насильством при 

розбої; кваліфіковані види розбою; розбій та інші злочини — розмежування 

юридичних складів, кваліфікація за сукупністю злочинів. Викрадення 

шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній 

зв'язку та їх обладнання: особливості предмета злочину та способів його 

вчинення. Вимагання: аналіз юридичних складів злочину; відмежування 

вимагання від насильницького грабежу та розбою, кваліфікація за 

сукупністю з іншими злочинами. Шахрайство: предмет та способи 

шахрайства як специфічні елементи його юридичних складів; шахрайство та 

інші злочини — розмежування та кваліфікація за сукупністю злочинів. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем: особливості юридичних складів злочинів, 

розмежування з іншими злочинами проти власності. Заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою: особливості юридичних 

складів злочину, відмежування від шахрайства, привласнення та розтрати 

майна. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї: особливості юридичного складу злочину. 

 

Тема 22. Злочини у сфері господарської діяльності. 
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Економічна діяльність, господарська діяльність та підприємницька 

діяльність як об'єкти кримінально-правової охорони. Загальна 

характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Систематизація 

юридичних складів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності та окремих її видів. Порушення порядку зайняття 

господарською та банківською діяльністю: аналіз юридичних складів 

злочину, види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Зайняття 

забороненими видами господарської діяльності: зміст поняття "види 

господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона", встановлена 

законом, та його співвідношення з поняттям "види діяльності, заборонені 

кримінальним законом", кваліфіковані види цього злочину. Фіктивне 

підприємництво: аналіз юридичних складів злочину. Фіктивне банкрутство: 

особливості юридичного складу злочину. Доведення до банкрутства: 

особливості об'єктивної сторони складу злочину.  

Злочини, що посягають на фінансову діяльність. Ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов'язкових платежів: аналіз юридичних складів 

злочину. Шахрайство з фінансовими ресурсами: особливості юридичних 

складів злочину, відмежування від інших злочинів. Контрабанда: аналіз 

юридичних складів злочину.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і 

використання документів в господарській діяльності. Виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи 

білетів державної лотереї: аналіз юридичних складів злочину.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та 

витрачання бюджетних коштів.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок реалізації 

споживачам товарів і надання послуг. Випуск або реалізація недоброякісної 

продукції: аналіз юридичного складу злочину. Обман покупців та 

замовників: особливості юридичних складів злочину, відмежування від 

суміжних злочинів.  

Злочини, що посягають на свободу господарської діяльності. 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну таємницю: особливості предмета та способів 

вчинення злочину, форми підприємницького шпигунства. Розголошення 

комерційної таємниці: особливості юридичного складу злочину.  

Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації державного 

чи комунального майна. Незаконна приватизація державного, комунального 

майна: аналіз юридичних складів злочину.  

 

Тема 23. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти 

безпеки виробництва. Основи охорони праці в галузі. 
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Злочини у сфері громадської безпеки. Види злочинів у сфері 

громадської безпеки. 

Злочини пов‘язані з діяльністю злочинних організацій.Створення 

злочинної організації. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття 

їх злочинної діяльності. Бандитизм. Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань. 

Злочини пов‘язані з тероризмом. Теротистичний акт. Втягнення у 

вчиненн терористичного акту. Публічні заклики до вчинення терористичного 

акту. Створення терористичної групи чи терористичної організації. Сприяння 

вчиненню терористичного акту. Фінансування тероризму. Завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об‘єктів власності. Погроза вчинити викрадення або 

використати радіоактивні матеріали.  

Злочини, які пов‘язані з порушенням спеціальних правил. Напад на 

об‘єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної 

зброї, або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або 

незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових 

пристроїв. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

Охорона праці як невід‘ємна складова соціальної відповідальності. 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система 

нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. 

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю 

стану охорони праці. 

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки до розміщення 

обладнання та утримання робочих місць. Вимоги до санітарного контролю за 

станом повітря робочої зони. Особливості заходів електробезпеки на 

підприємствах галузі. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних 

приміщень. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, 

вентиляції і кондиціювання повітря. Вимоги до працівників певних категорій 

і порядок допуску їх до роботи. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в 

галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. 

Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. 

Мікроклімат робочої зони. 

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість 

праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та 

інтелектуальна напруженість, монотонність праці. 
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Тема 24. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

 

Групове порушення громадського порядку.Масові заворушення. 

Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 

Хуліганство. 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. Незаконне проведення пошукових робіт на об‘єкті археологічної 

спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об‘єктів культурної 

спадщини. Знищення, пошкодження або приховування документів чи 

унікальних документів Національного архівного фонду.  

Жорстке поводження з твринами. Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Створення 

або утримання місць розпусти і звідництва. Сутенерство або втягнення особи 

в заняття проституцією 

 

Тема 25. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

 

Безпека руху та експлуатації транспорту як об'єкт кримінально-

правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту та проблеми систематизації їх юридичних складів. 

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію всіх видів 

транспорту. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів: аналіз 

юридичних складів злочину. Примушування працівника транспорту до 

невиконання своїх службових обов'язків: аналіз юридичних складів злочину. 

Порушення чинних на транспорті правил: особливості юридичного складу 

злочину, відмежування від інших злочинів. 

Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію залізничного, 

повітряного, водного та магістрального трубопровідного транспорту. 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту аналіз юридичних складів злочину. Злочини, що 

посягають на безпеку руху та експлуатацію автомобільного та міського 

електричного транспорту. Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами: 

аналіз юридичних складів злочину. Незаконне заволодіння транспортним 

засобом: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від інших 

злочинів, кваліфікація за сукупністю злочинів. Знищення, підробка або 

заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: особливості 

юридичного складу злочину. 

 

Тема 26. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення. 
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Здоров'я населення як об'єкт кримінально-правової охорони.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Контрабанда 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

аналіз юридичних складів злочину. Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів: аналіз юридичних складів 

злочину, відмежування від інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з 

іншими злочинами. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем: аналіз юридичних 

складів злочину, відмежування від інших злочинів, кваліфікація за 

сукупністю з іншими злочинами. Незаконне введення в організм 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: аналіз 

юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів: особливості юридичних складів злочину, кваліфікація за 

сукупністю з іншими злочинами. Порушення встановлених правил обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

особливості юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів. 

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів: особливості юридичних 

складів злочину.  

Інші злочини, що порушують встановлений порядок обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту; посів або вирощування снотворного маку чи конопель; незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання прекурсорів; викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів 

або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем; викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 

призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням; 

організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 

незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених 

документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів; незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних 

засобів або психотропних речовин), особливості їх юридичних складів. 

 

Тема 27. Злочини проти авторитету державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 
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Загальна характеристика злочинів проти порядку управління за чинним 

кримінальним законодавством України. 

Злочини, що посягають на загальні засади управлінської діяльності в 

державі. Наруга над державними символами: особливості юридичних складів 

злочинів. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій: аналіз юридичного складу злочину. 

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд: особливості 

об'єктивної та суб'єктивної сторін юридичного складу злочину. Самовільне 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи: особливості 

юридичного складу злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими 

злочинами. Одержання незаконної винагороди працівником державного 

підприємства, установи чи організації: аналіз юридичного складу злочину, 

відмежування від інших злочинів. Самоправство: особливості юридичного 

складу злочину. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов'язань: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від 

інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. 

Злочини, що посягають на окремі блага та інтереси фізичних осіб як 

суб'єктів управлінської діяльності. Опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві: 

аналіз юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів, 

кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Погроза або насильство 

щодо працівника правоохоронного органу: особливості юридичних складів 

злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Втручання в 

діяльність працівника правоохоронного органу: аналіз юридичних складів 

злочину, відмежування від інших злочинів. Умисне знищення або 

пошкодження майна працівника правоохоронного органу: особливості 

юридичних складів злочину. Посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця: аналіз 

юридичного складу злочину, відмежування від інших злочинів. Захоплення 

представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника: 

аналіз юридичного складу злочину, відмежування від суміжних злочинів. 

Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 

громадський обов'язок: особливості юридичних складів злочину.  

 

Тема 28. Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

 

Поняття службової особи та службового злочину. "Загальні" юридичні 

склади службових злочинів. Зловживання владою або службовим 

становищем: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від інших 

злочинів, суб'єктом яких є службова особа. Перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу: особливості 

основного юридичного складу злочину; кваліфіковані види злочину; 
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кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Службова недбалість: 

особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін юридичних складів злочину. 

Службове підроблення: особливості юридичних складів злочину, 

відмежування від інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими 

злочинами. 

 

Тема 29. Злочини проти правосуддя. 

 

Правосуддя як об'єкт кримінально-правової охорони. Загальна 

характеристика злочинів проти правосуддя за чинним кримінальним 

законодавством України. Злочини проти правосуддя, що вчинюються 

службовими особами, які здійснюють чи забезпечують здійснення 

правосуддя. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт: особливості 

юридичних складів злочину. Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності: аналіз юридичних складів злочину. 

Примушування давати показання: особливості юридичних складів злочину, 

кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: 

особливості юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів. 

Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист; розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист: аналіз 

юридичних складів злочинів. 

Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, на яких покладені 

обов'язки зі сприяння у здійсненні правосуддя. Завідомо неправдиве 

показання: аналіз юридичних складів злочину. Відмова свідка від давання 

показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на 

них обов'язків: особливості юридичного складу злочину. Розголошення 

даних досудового слідства або дізнання: особливості об'єктивної сторони та 

суб'єкта юридичного складу злочину. 

Злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими або особами, які 

знаходяться під вартою. Ухилення від відбування покарання у виді 

обмеження волі та у виді позбавлення волі: особливості юридичних складів 

злочину. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі: 

особливості об'єктивної сторони та суб'єкта юридичних складів злочину. 

Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи: особливості 

юридичного складу злочину, відмежування від інших злочинів. Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ: особливості об'єктивної сторони 

та суб'єкта юридичного складу злочину. Втеча з місця позбавлення волі або 

з-під варти: аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з 

іншими злочинами. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу: 

особливості об'єктивної сторони юридичного складу злочину. Порушення 

правил адміністративного нагляду: аналіз юридичного складу злочину. 
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Тема 30. Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини). 

 

Поняття військового злочину. Військовий злочин і військовий 

дисциплінарний проступок. Юридична природа застосування правил 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України за діяння, передбачені в 

деяких статтях розділу XIX КК України.  

Злочини, що посягають на порядок взаємовідносин між 

військовослужбовцями. Непокора: аналіз юридичних складів злочину, 

відмежування від невиконання наказу. Опір начальникові або примушування 

його до порушення службових обов'язків: особливості юридичних складів 

злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Погроза або 

насильство щодо начальника: особливості юридичних складів злочинів. 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 

відсутності відносин підлеглості: особливості юридичних складів злочину. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок проходження 

військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця 

служби: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від дезертирства 

та від самовільного залишення поля бою або відмови діяти зброєю. Ухилення 

від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: способи 

вчинення злочину, мотив і мета злочину. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок користування 

військовим майном. Злочини, що посягають на встановлений порядок 

поводження зі зброєю та порядок експлуатації військової техніки. 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 

предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення: аналіз 

юридичних складів злочину.  

 

Тема 31. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 

Загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку. Міжнародні злочини та злочини 

міжнародного характеру. 

Злочини проти миру, безпеки людства. Пропаганда війни: аналіз 

юридичного складу злочину. Планування, підготовка, розв'язування та 

ведення агресивної війни: особливості юридичних складів злочину. 

Порушення законів та звичаїв війни: особливості юридичних складів 

злочину, зокрема, порушення, пов'язані з застосуванням засобів ведення 

війни, заборонених міжнародним правом, та інші порушення законів та 

звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Застосування зброї 

масового знищення: особливості юридичних складів злочину. Розроблення, 

виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового 
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знищення: особливості юридичного складу злочину. Екоцид: аналіз 

юридичного складу злочину. Геноцид: аналіз юридичних складів злочину. 

Злочини проти міжнародного правопорядку. Посягання на життя 

представника іноземної держави: особливості юридичного складу злочину. 

Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: особливості 

юридичних складів злочину. Незаконне використання символіки Червоного 

Хреста і Червоного  
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1.2. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1 – Розподіл обсягу годин дисципліни за темами і формами 

вивчення. 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної форми навчання 

В
сь

о
г
о

 У тому числі 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а

б
. 

С
.р

. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття та система кримінального права. Поняття злочину та складу злочину 

1 Поняття, завдання та система 

кримінального права України 

0 /9 0 /2 0/2 /0,0   0 /5 

2 Закон про кримінальну відповідальність 0 /5 0 /0 0/0 /0,0  /0,0 0 /5 

 3 Поняття та види злочину. Кримінальна 

відповідальність та її підстави 

0 /5 0 /0 0/0 /0,0 0 /0,0 0 /5 

4 Склад злочину. Об‘єкт злочину 0 /9 0 /2 0/2    0 /5 

5 Об‘єктивна сторона складу злочину 0 /9 0 /2 0/2    0 /5 

6 Суб‘єктивна сторона складу 

злочину.Суб‘єкт злочину 

0 /9 0 /2 0/2    0 /5 

  Разом за змістовим модулем 1 0 /46 0 /8 0/8 /   0 /30 

Змістовий модуль 2. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. 

7 Стадії вчинення злочину 0 /8 0 /0 0/0    0 /8 

8 Співучасть у злочині. Множинність 

злочинів 

0 /11 0 /2 0/2    0 /7 

9 Обставини, що виключають 

злочинність діяння 

0 /11 0 /2 0/2    0 /7 

10 Звільнення від кримінальної 

відповідальності 

0 /8 0 /0 0/0    0 /8 

  Разом за змістовим модулем 2 0 /38 0 /4 0/4    0 /30 

Змістовий модуль 3. Призначення та звільнення від кримінального покарання 

11 Поняття покарання та його види. 

Призначення покарання 

0 /11 0 /2 0/2    0 /7 



 23 

12 Звільнення від кримінального покарання 

та його відбування 

0 /9 0 /2 0/0    0 /7 

13 Поняття та правові наслідки судимості 0 /8 0 /0 0/0    0 /8 

14 Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

0 /8 0 /0 0/0    0 /8 

  Разом за змістовим модулем 3 0 /36 0 /4 0/2    0 /30 

Змістовий модуль 4. Кримінально-правова характеристика злочинів передбачених розділом І, ІІ, ІІІ, 

IV Особливої частини КК України 

15 Поняття, система та значення Особливої 

частини Кримінального права України 

6 /0 0 /0 0/0    6 /0 

16 Злочини проти основ національної 

безпеки України 

10 /0 2 /0 2/0    6 /0 

17 Злочини проти життя та здоров‘я особи 10 /0 2 /0 2/0    6 /0 

18 Злочини проти волі, честі та гідності 

особи 

12 /0 2 /0 2/0    8 /0 

19 Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 

11 /0 2 /0 2/0    7 /0 

 Разом за змістовим модулем 4 49 /0 8 /0 8/0    33 /0 

Змістовий модуль 5. Кримінально-правова характеристика злочинів передбачених розділом V ,VI, 

VII  IX  Особливої частини КК України 

20 Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 

10 /0 0 /0 0/0    10 /0 

21 Злочини проти власності 14 /0 2 /0 2/0    10 /0 

22 Злочини у сфері господарської 

діяльності 

14 /0 2 /0 2/0    10 /0 

23 Злочини проти громадської безпеки. 

Злочини проти безпеки виробництва. 

Основи охорони праці в галузі 

14 /0 2 /0 2/0    10 /0 

 Разом за змістовим модулем 5 52 /0 6 /0 6/0    40 /0 

Змістовий модуль 6. Кримінально-правова характеристика злочинів передбачених розділом XI, 

XII, XIII, XV  Особливої частини КК України 

24 Злочини проти громадського порядку та 

моральності 

12 /0 2 /0 2/0    8 /0 

25 Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

11 /0 2 /0 2/0    7 /0 

26 Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх 

9 /0 2 /0 2/0    5 /0 
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аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров‘я населення 

27 Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об‘єднань громадян 

12 /0 0 /0 0/0    12 /0 

 Разом за змістовим модулем 6 44 /0 6 /0 6/0    32 /0 

Змістовий модуль 7. Кримінально-правова характеристика злочинів передбачених розділом XVII, XVIII, 

XIX, XX  Особливої частини КК України 

28 Злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов‘язаної з 

наданням публічних послуг 

14 /0 2 /0 2/0    10 /0 

29 Злочини проти правосуддя 9 /0 2 /0 2/0    5 /0 

30 Злочини проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові 

злочини) 

7 /0 2 /0 0/0    5 /0 

31 Злочини проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку 

5 /0 0 /0 0/0    5 /0 

 Разом за змістовим модулем 7 35 /0 6 /0 4/0    25 /0 

  Усього годин за дисципліну 180 120 26 /16 24/14    130 /90 

 

1.3 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право України» 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожної теми; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- екзамен. 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під 

час лекцій, практичних занять та консультацій. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю сумуються. 

В кінці семестру, студент може набрати до 60% підсумкової оцінки за 

виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% 

підсумкової оцінки – на екзамені. Складання екзпмену є обов‘язковим 

елементом підсумкового контролю знань для студентів, які претендують на 

оцінку «добре» або «відмінно». Якщо студент виконав всі види робіт 

протягом семестру (з мінімальними вимогами до знань) та набрав 60% 

підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити 

набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати екзамен. 
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Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не 

дозволяється.  

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни 

проводиться в атестаційний тиждень семестру шляхом постановки 

підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості.  

Екзаменаційні білети знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

2.1 Тема 1. Поняття, завдання та система кримінального права України 

 

План  

 

1. Предмет і завдання кримінального права. 

2. Метод кримінального права. 

3. Система кримінального права. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Становлення і розвиток кримінального законодавства. Діюче 

кримінальне законодавство України. 

2. Тлумачення кримінального закону: поняття і види. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 
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7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. Львів, 

1992. – 224 с. 

10. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: 

теоретичні, політичні, історичні та правові проблеми / П.Л. Фріс. – К.: 

Атіка, 2005. – 332 с. 

11. Гацелюк В.О.Реалізація принципу законності кримінального права 

України / – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с. 

 

 

 2.2 Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність  

План 

1.  Поняття кримінального закону. 

2. Структура кримінального кодексу. 

3. Тлумачення кримінального закону. 

4. Принципи чинності та дії кримінального закону. 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття і значення кримінального закону України. 

2. Види, система і структура кримінальних законів. 

3. Принципи чинності кримінального закону у просторі. 

4. Чинність кримінального закону у часі. 

5. Окремі види принципів кримінально-правової кваліфікації. 

6. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 

7. Зворотна сила кримінального закону. 

8. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка за 

суджена за вчинення злочину. 

9. Види диспозицій і санкцій. 

 

Теми реферату: 

1. Тлумачення кримінального закону: поняття і види. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 
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2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. Львів, 

1992. – 224 с. 

10. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: 

теоретичні, політичні, історичні та правові проблеми / П.Л. Фріс. – К.: 

Атіка, 2005. – 332 с. 

11. Гацелюк В.О.Реалізація принципу законності кримінального права 

України / – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с. 

 

2.3 Тема 3. Поняття та види злочину. Кримінальна 

відповідальність та її підстави 

План  

1. Визначення поняття злочину. Ознаки злочину. 

2. Класифікація злочинів, її значення. Відмінність злочинів від інших 

правопорушень. 

3. Поняття і юридичні підстави кримінальної відповідальності. 

4. Виникнення та припинення кримінальної відповідальності. 

5. Форми кримінальної відповідальності. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття та ознаки злочину. 

2. Малозначність діяння. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття 

злочину. 
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3. Кримінально-правові відносини, їх суб'єкти і зміст. 

4. Криміналізація суспільно небезпечних діянь. 

5. Декриміналізація суспільно небезпечних діянь. 

6. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

7. Поняття, ознаки, зміст. 

8. Принципи кримінальної відповідальності. 

9. Мета та функції кримінальної відповідальності. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Вереша Р.В. Суб‘єктивні елементи підстав кримінальної відповідальності: 

Р.В. Вереша / Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 740 с. 

2.4 Тема 4. Склад злочину. Об’єкт злочину  

 

План  
 

1. Поняття складу злочину і його значення. Співвідношення понять 

"злочин" і "склад злочину". 

2. Елементи і ознаки складу злочину. 

3. Види складів злочину. 

4. Поняття об'єкта злочину. Види об'єктів злочину. 

5. Основний і додатковий безпосередні об'єкти. 
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6. Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу 

злочину. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Значення вірного встановлення складу злочину для практичної 

діяльності. 

2. Склад злочину і кваліфікація злочину. 

3. Обов'язкові і факультативні ознаки складу злочину. 

4. Класифікація складів злочину. 

5. Поняття кваліфікації злочину та її значення. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Таций В.Я. Объект и предмет преступлений. Х.: 1988. – 186с. 

10. Коржанський М.Й. Предмет і об‘єкт злочину: Монографія. – Д.: Юрид. 

акад. Мін-ва внутр. справ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.  

 

 

2.5 Тема 5. Об’єктивна сторона складу злочину 

 

План 

 

1. Поняття і значення об'єктивної сторони складу злочину. Обов'язкові та 



 30 

факультативної ознаки об'єктивної сторони злочину. 

2. Суспільно-небезпечна дія чи бездіяльність. 

3. Суспільно-небезпечні наслідки, їх значення в кримінальному праві. 

Злочини з матеріальним та формальним складом. Види суспільно-

небезпечних наслідків. 

4. Причинний зв'язок у кримінальному праві та його значення. Види 

причинного зв'язку. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Значення нездоланної сили, фізичного та психічного примусу для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність. 

2. Триваючі, продовжувані та складні злочини, значення вірного 

усвідомлення їх ознак. 

3. Які ознаки є обов'язковими як для матеріального, так і для 

формального складу злочину? 

4. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. 

5. Види причинного зв'язку. 

6. Значення факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину 

для кримінальної відповідальності. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 
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9. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в 

вину: Монографія. – К.: Вид-во НАВСУ, 1997. –184 с. 

10. Ярмиш Н.М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в 

кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз): Автореф. дис... д-

ра юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. 

Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 40с. 

11. Тимчук О.Л. Причинний зв'язок як ознака об'єктивної сторони складу 

злочину: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гуманітарний ун-т 

"Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 

2005. – 232 с. 

 

 

2.6 Тема 6. Суб’єктивна сторона складу злочину.Суб’єкт злочину  

 

План 
 

1. Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину. 

2. Поняття вини та її значення. Форми вини в кримінальному праві. 

3. Умисел та його види. Інтелектуальний та вольовий моменти умислу. 

Спеціальні види умислу, їх характеристика. 

4. Поняття необережності та її види. Відмінність злочинної 

самовпевненості від злочинної недбалості та непрямого умислу. 

5. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно-небезпечних 

наслідків. 

6. Поняття суб'єкту злочину в кримінальному праві. Обов'язкові та 

факультативні ознаки суб'єкта злочину. 

7. Загальний і спеціальний суб'єкт злочину. Ознаки та види спеціального 

суб'єкта. 

8. Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності. 

Обмежена осудність. 

9. Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. 

10. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

11. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу 

злочину. 

2. Юридична і фактична помилки, їх вплив на кримінальну 

відповідальність. 

3. Ознаки складу злочину, які характеризують суб'єктивну сторону. 

4. Подвійна форма вини, її значення для кваліфікації злочину. 

5. Критерії злочинної недбалості. 

6. Відмінність непрямого умислу від прямого та злочинної 

самовпевненості. 
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7. Види помилок в кримінальному праві. 

8. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за 

відсутністю офіційних документів, що його підтверджують. 

9. Ознаки медичного критерію неосудності. 

10. Ознаки юридичного критерію неосудності. 

11. Види примусових заходів медичного характеру. 

12. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

 
 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Вереша Р.В. Вина у кримінальному праві: навчально-методичний 

вимір: Навч. посіб.. – К. : Атіка, 2006. – 408 с. 

10. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія / Національна 

академія внутрішніх справ України / М.Й. Коржанський (наук. ред.). – 

К. : Атіка, 2002. – 143 с. 

11. Нежурбіда С.І. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи 

протидії: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Чернівецький національний 

ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 216 с. 

12. Магарин М.С. Бараненко Д.В. Субьект преступления в новом 

уголовном кодексе Украины: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора Е.Л. Стрельцова. – Одесса: Астропринт, 2001. – 146 с. 

13. Меркулова В.О. Жінка як суб‘єкт кримінальної відповідальності: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 
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12.00.08 „кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право‖ /В.О. Меркулова. – К., 2003. – 35 с. 

14. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані 

сп‘яніння: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 160 с. 
 

2.7 Тема 7. Стадії вчинення злочину  
 

План 

 

1. Поняття і види стадій вчинення умисного злочину. 

2. Готування до злочину, його об'єктивні і суб'єктивні ознаки. 

3. Поняття замаху на злочин, його види. Відмежування замаху на злочин 

від готування до злочину. 

4. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів з 

матеріальним, формальним і усіченним складом. 

5. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її поняття та 

ознаки. 

6. Дійове каяття у вчиненні злочину, його відмінність від добровільної 

відмови. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1.Поняття й види стадій вчинення умисного злочину. 

2. Закінчений та незакінчений злочин. 

3. Готування до злочину. 

4. Замах на злочин та його види. 

5. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. 

6. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. 

7. Значення поділу замаху на злочин на види. 

8. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 
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5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину / А.В. Шевчук // 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 

Вип. 91: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С.95-98. 

10. Тихий В. Закінчений та незакінчений злочин. Кримінальна 

відповідальність за незакінчений злочин (коментар до статтей 13, 16 

Кримінального кодексу України) / В.П. Тихий // Вісник Конституційного 

Суду України. – 2004. - №2. – С.104-109. 

11. Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: науково-практичний 

коментар / Тихий В.П., Панов М.І. – К.: Видавничий дім «Промені», 2007. 

– 40 с. 

 

2.8 Тема 8. Співучасть у злочині. Множинність злочинів  

 

План  
 

1. Поняття і значення співучасті у злочині, її об'єктивні і суб'єктивні 

ознаки. 

2. Форми співучасті у злочині, їх юридична характеристика. 

3. Види співучасників та їх визначення в КК України. 

4. Кваліфікація дій співучасників та їх кримінальна відповідальність. 

5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині. 

6. Причетність до злочину, поняття та види. 

7. Поняття і ознаки множинності. Види множинності злочинів. 

8. Сукупність злочинів та її ознаки. 

9. Види сукупності злочинів. Відмежування сукупності злочинів від 

одиничного злочину. 

10. Поняття та ознаки повторності злочинів. Види повторності злочинів. 

11. Поняття і ознаки рецидиву злочину. Види рецидиву. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Співучасть у злочині із спеціальним суб'єктом. 

2. Відповідальність інших співучасників при добровільній відмові 
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виконавця. 

3. Форми співучасті. 

4. Відмінність продовжуваного злочину від повторності злочинів. 

5. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності злочинів. 

6. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення 

покарання. 

7. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої 

групи чи злочинної організації. 

8. Добровільна відмова співучасників. 

9. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 

Прості та складні одиничні злочини. 

10. Відмежуванням сукупності злочинів від конкуренції норм. 

11. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 

 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посіб. 

для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін Юре, 2006. 

– 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. Мельника, 

В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 квітня 

2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Ковітіді О.Ф. Види співучасників і значения їх класифікації для 

кваліфікації злочину // Весы Фемиды. – 1998. – № 1. – С.89-91. 

10. Ковітіді О.Ф. Інститут співучасті в кримінальному праві України: 

Автореф. дис… к-та юрид. наук: 12.00.08 / Ун-т внутрішніх справ. – Х., 

1998. – 16 с. 

11. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним 

правом України: Наук.-практ. посіб. – К.: Вища шк., 2001. – 96 с. 
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12. Зінченко І.О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення 

покарання: монографія / О.І. Зінченко, В.І. Тютюгін: [ред. В. І. Тютюгін]. 

– Х : Фінн, 2008. – 336 с. 

13. Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання 

кваліфікації / М.А. Мороз. // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – 

№ 5(81). – С. 35–39. 

14. Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом 

України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.А.Стрижевська. – К., – 

2007. – 201 с. 

2.9 Тема 9. Обставини, що виключають злочинність діяння 

 

План  

 

1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

2. Поняття та умови правомірності необхідної оборони. 

3. Підстави і ознаки затримання особи, що вчинила злочин. Умови 

правомірності завдання шкоди особі, яку затримують. Співвідношення 

необхідної оборони і затримання злочинця. 

4. Підстави і ознаки крайньої необхідності. Відмінність крайньої 

необхідності від необхідної оборони. 

5. Виконання наказу або розпорядження. 

6. Діяння пов'язане з ризиком. 

7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Співвідношення необхідної оборони, крайньої необхідності і 

затримання злочинця як обставин, що виключають злочинність діяння. 

2. Перевищення між необхідної оборони і крайньої необхідності, його 

поняття та ознаки. 

3. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

4. Відповідальність при уявній обороні. 

5. Оцінка використання зброї та інших предметів при захисті від 

посягання. 

6. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. 
 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 
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2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Лісова Н. Крайня необхідність: особливості визначення поняття // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №1. – С. 43-48. 

10. Лісова Н.В. Крайня необхідність як обставина, що виключає 

злочинність діяння: Дис... канд. юрид. наук / Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького. –– К., 2006. – 199 с. 

11. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Баулін 

Ю.В. – К.: Атіка, 2004. – 296 с. 

12. Примаченко В.Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, 

що виключає злочинність діяння: Навчальний посібник. – Дніпро- 

петровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 80 с. 

13. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає 

злочинність діяння: Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П 

Вапнярчук Н.М., 2006. – 168 с. 

14. Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві 

(основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення 

законодавства). – К.: Атіка, 2001. – 176 с. 

2.10 Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності  

 

План  

 

1. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 

каяттям і у зв'язку з примиренням винного з потерпілим. 
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3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею 

особи на поруки. 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок перебігу 

строків давності. 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

обстановки. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених статтями Особливої частини ККУ. 

2. Зупинення та переривання перебігу строків давності. 

3. Амністія як вид звільнення від кримінальної відповідальності. 

4. Поняття помилування, особливості застосування. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з 

дійовим каяттям –Х.: Вид-во Нац.ун-ту внутр. справ, 2004. – 198с. 

10. Трофименко В., Фомін С. Примирення як підстава закриття 

кримінальної справи // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2 (20). – С. 66-

68. 

11. Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-

правового регулювання: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08; – Захищена 

19.06.2006; Затв. 05.09.2006, К., 2006. – 221 с 
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12. Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: 

порівняльно-правовий аналіз / О.С. Козак // Наше право. – 2006. – 

№1. – С.47–52. 

2.11 Тема 11. Поняття покарання та його види. Призначення 

покарання 

 

План  

 

1. Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом України. Кара як 

ознака покарання. 

2. Мета покарання. 

3. Поняття та значення системи покарань за кримінальним правом. 

4. Види (класифікація) покарань. 

5. Характеристика основних видів покарань. 

6. Додаткові покарання, їх види. 

7. Загальні засади призначення покарання. 

8. Загальна характеристика обставин, які обтяжують чи пом‘якшують 

покарання, їх значення. 

9. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у 

співучасті 

10. Призначення більш м‘якого покарання, ніж передбачено законом. 

11. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

12. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

13. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув‘язнення. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Межі призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю 

вироків. 

2. Порядок призначення різнорідних основних та додаткових покарань за 

сукупністю злочинів та вироків. 

3. Призначення покарання при одночасному збігу сукупності злочинів і 

сукупності вироків. 

4. Відмінність призначення покарання за сукупністю злочинів від 

призначення покарання за сукупністю вироків. 

5. Межі призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю 

вироків. 

6. Порядок призначення різнорідних основних та додаткових покарань за 

сукупністю злочинів та вироків. 

7. Призначення покарання при одночасному збігу сукупності злочинів і 

сукупності вироків. 

8. Відмінність призначення покарання за сукупністю злочинів від 
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призначення покарання за сукупністю вироків. 

9. Покарання безстрокові, строкові та не пов'язані з встановленням 

строків Загальні та спеціальні покарання. 

10. Покарання, які застосовуються тільки до засуджених 

військовослужбовців. 

11. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений 

у співучасті. 

12. Обчислення строків покарання. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Богатирьов І.Г. Нові види покарань в Україні як альтернатива 

позбавлення волі (проблеми і перспективи) // Держава і право: Зб. наук. 

пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького НАН України, 2004. – Вип.23. – С.444–448. 

10. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою 

інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія. – 

К.: Атіка, 2005. – 312 с. 

11. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, 

правові і кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою 

логіко-математичних методів): Навчальний посібник. – Київ.: АртЕк, 

1997. – 208 с. 

12. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: 

Общая часть уголов. права. – М.: Юрид. лит., 1991. – 288 с. 

13. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические 
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проблемы. – М.: Юрид. лит., 1973. – 228 с. 

14. Мельник М.І. Призначення покарання. Лекція. – К.: Укр. академія 

внутрішніх справ, 1994. – 37 с. 

15. Меркулова В.О. Деякі міркування щодо співвідношення кримінальної 

відповідальності та покарання // Проблеми законності: Респ. міжвідом. 

наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип.. 50. – 209 с. 

16. Кривенков О.В. Некоторые вопросы применения специальных правил 

назначения наказания // Правоведение. − 2001. − № 3. − С. 134-143. 

17. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб.: 

Юридический Центр–Пресс, 2003. – 119 с. 

2.12 Тема 12. Звільнення від кримінального покарання та його 

відбування 

 

План  

 

1. Поняття та види звільнення від покарання та від його відбування. 

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК). 

4. Звільнення від відбування покарання у зв‘язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК). 

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

6. Заміна невідбутої частини покарання більш м‘яким. 

7. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Відмінність заміни покарання більш м'яким від умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання. 

2. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. 

3. Строки давності виконання обвинувального вироку. 

4. Звільнення від покарання у разі прийняття нового закону. 

5. Звільнення від відбування покарання за хворобою. 

6. Звільнення від покарання у зв‘язку з втратою особою суспільної 

небезпечності. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 
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2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: 

[монографія] / Ю.В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с. 

10. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з 

дійовим каяттям: [монографія]. / О.О. Житний. – Харків: Вид-во Нац. 

ун-ту внутр. справ, 2004. – 152 с.  

11. Звільнення від відбування покарання: [навч. посіб.] / А.Х. Степанюк, 

В.М. Трубніков. – Харків, 1994. – 74 с. 

12. Петин И.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания: [монография] / И.А. Петин. – М.: ТК Велби, 2005. – 248 с.  

2.13 Тема 13. Поняття та правові наслідки судимості 

 

План  

 

1. Поняття та правові наслідки судимості. 

2. Зняття судимості. 

3. Строки погашення судимості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Поняття, ознаки та правові наслідки судимості. 

2. Строки погашення судимості. 

3. Обчислення строків погашення судимості. 

4. Зняття судимості. 

5. Правові наслідки судимості. 
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Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 
9. Письменский Е.А. Наказание и судимость : соотношение уголовно-

правовых институтов / Е.А. Письменский // Вісник Луганського 
державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – С. 54 – 59. 

10. Письменский Е.А. Понятие и цели судимости / Е.А. Письменский // Вісник 
Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. – 
С. 83 – 92. 

11. Письменский Е.А. Уголовно-правовые последствия судимости 
/ Е.А. Письменский // Вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2007. – № 4. – С. 119 – 130. 

12. Письменский Е.А. Общеправовые последствия судимости 
/ Е.А. Письменский // Вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – № 1. – С. 132 – 145.  

13. Письменський Є. Особливості погашення судимості за перебігом певних 
строків після виконання або відбуття покарання / Євген Письменський 
// Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 119 – 122. 

14. Письменський Є.О. Умови зняття судимості та шляхи вдосконалення їх 
правового регулювання / Є.О. Письменський // Часопис Київського 
університету права. – 2008. – № 2. – С. 225 – 231. 

15. Письменський Є.О. Співвідношення інститутів судимості та кримінальної 
відповідальності / Є.О. Письменський // Кримінально-правова політика 
держави : теоретичні та практичні аспекти проблеми : матеріали 
міжнародної наукової конференції, Донецьк, 17 – 18 листопада 2006 року. 
– Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. – С. 261 – 264.  
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2.14 Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх 

 

План  

 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, та їх особливості. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

4. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

5. Погашення та зняття судимості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання. 

2. Примусові заходи виховного характеру. 

3. Назвіть строки давності притягнення неповнолітньої особи до 

кримінальної відповідальності. 

4. Визначте умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх 

осіб, вкажіть відміни погашення та зняття судимості щодо повнолітніх. 

5. Вкажіть підстави умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, учинений у віці до 

вісімнадцяти років. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – №25-26. – Ст.131 (Із наступними змінами та доповненнями). 

2. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. 

посіб. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К. : Ін 

Юре, 2006. – 568 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. Вид. 3-тє, 

переробл. та допов. / [М.І. Мельник, В.А. Клименко.]; за ред. М.І. 

Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / [Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. [для 

студ. вищ. навч. зал. 2-е вид.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с. 

7. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 
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8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

9. Антипов В. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів 

кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право. – 

2004. – № 8. – С.134-137. 

10. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 

в Україні. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 240 с. 

11. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 

в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.08 „кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право‖ /В.М. Бурдін. – К., 2002. – 19 с. 

2.15 Тема 15. Поняття, система та значення Особливої частини 

Кримінального права України 

 

План 

 

1. Система Особливої частини кримінального права України. 

2. Вимоги, що ставляться до систематизації норм Особливої частини. 

3. Поняття кваліфікації злочинів, етапи її здійснення. 

4. Принципи кваліфікації злочинів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1.Поняття правильної кваліфікації. 

2. Значення правильної кваліфікації для вирішення питань 

матеріального кримінального права, кримінального процесу, кримінології, 

криміналістики. 

3. Юридичне закріплення результатів кваліфікації. 

4. Формулювання обвинувачення і формула кваліфікації злочину, 

вимоги до неї. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

3. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 
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5. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

7. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. 

посіб. / В.О. Навроцький. – [2-ге вид.] - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

2.16 Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України 

 

План 

 

1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

2. Види злочинів проти національної безпеки України 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

2. Об'єктивна сторона злочину "Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканість України." 

3. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності, 

передбачені ч. 2 ст. 111 і ч. 2 ст. 114 КК України. 

4. Потерпілі від злочину "Посягання на життя державного чи 

громадського діяча." 

5.  Диверсія (ст. 113 Кримінального Кодексу України) характеристика 

цього злочину. 

6. Шпигунство (ст. 114 Кримінального Кодексу України) як злочин 

проти національної безпеки. 

 
Література до теми 

1. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 

року. 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 

року «Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров'я 

людини». 

3. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

4. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 
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5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

7. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.17 Тема 17. Злочини проти життя та здоров’я особи 

 

План 

 

1. Поняття вбивства і його види. 

2. Поняття та види тілесних ушкоджень. Злочини проти здоров‘я. 

3. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень та їх характеристика. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Класифікація злочинів проти життя та здоров'я особи. 

2. Поняття вбивства і його види. 

3. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень та їх характеристика. 

4. Поняття та види тілесних ушкоджень. 

5. Побої і мордування (ст. 126), їх відмінність від тілесного 

ушкодження. 

6. Катування (ст. 127 Кримінального Кодексу України). 

7. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які 

вчиняються у сфері медичного обслуговування. 

8. Залишення в небезпеці (ст. 135 Кримінального кодексу України). 

9. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані (ст. 136 Кримінального кодексу України). 

 

Література до теми 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 

року «Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров'я 

людини». 

2. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 
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3. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

6. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 
2.18 Тема 18. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

 

План 

 

1. Поняття, загальна характеристика злочинів проти волі, честі та 

гідності особи. 

2. Види злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти волі, честі 

та гідності особи. 

2. Захоплення заручників. 

3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. 

4. Відмінність незаконного позбавлення волі від викрадення людини.  

5. Розкрити елементи складів злочинів "Підміна дитини" (ст. 148 

Кримінального кодексу України) та "Експлуатація дітей" (ст. 150 

Кримінального кодексу України). 

6. Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 

Кримінального кодексу України). 

 

Література до теми 

1. Міжнародна конвенція «Про боротьбу із захопленням заручників», 

від 17.12.1979 року, ратифікована УРСР 8.05.1987 року. 

2. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

3. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 
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4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

6. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.19 Тема 19. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 

 

План 

 

1. Поняття і загальна характеристика статевих злочинів. 

2. Злочини проти статевої свободи особи. 

3. Злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Характеристика складу злочину «Насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом» (ст. 153 Кримінального кодексу 

України), «Примушування до вступу в статевий зв'язок» (ст. 154 

Кримінального кодексу України), 

2.Злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх. 

 

Література до теми 

1. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

2. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

5. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-
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тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.20 Тема 20. Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина 

 

План 

 

1. Види злочинів проти виборчих, трудових і інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 

2. Характеристика злочинів проти виборчих прав громадян. 

3. Злочини проти трудових прав громадян. 

4. Злочини, що посягають на інші особисті права і свободи людини. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Злочини у сфері охорони права інтелектуальної власності. 

2. Злочини проти сім'ї. 

3. Злочини проти свободи совісті 

 

Література до теми 

1. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

2. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

5. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.21 Тема 21. Злочини проти власності 
 

План 

 

1. Загальна характеристика і види злочинів проти власності. 

2. Корисливі злочини проти власності. 

3. Некорисливі злочини проти власності. 
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика і види злочинів проти власності. 

2. Предмет злочинів проти власності. 

3. Відмінність грабежу від розбою. 

4. Поняття "обертання" майна на свою або іншу користь. 

5. Форми викрадання. 

6. Кваліфікуючі ознаки у злочинах проти власності. 

 

Література до теми 

1. Порядок визнання розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів № 166 від 22 січня 1996 року. 

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

3. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

4. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

6. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.22 Тема 22. Злочини у сфері господарської діяльності 

 

План 

1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. 

2. Злочини у сфері кредитно-фінансової і банківської систем України. 

3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентих відносин та іншої 

діяльності господарюючих суб‘єктів. 

4. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних 

паперів. 

5. Злочини у сфері обслуговування споживачів. 
 

Завдання для самостійної роботи 
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1. Злочини у сфері банкрутства. 

2.  Злочин у сфері приватизації державного та комунального майна. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 

року. 

3. Податковий кодекс України : Офіційний текст. – К.: А.С.К., 2010. – 

524 с. 

4. Постанова ПВС № 3 від 25 квітня 2003 р. "Про практику 

застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у 

сфері господарської діяльності". 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

7. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

8. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.23 Тема 23. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти 

безпеки виробництва. Основи охорони праці в галузі 

 

План 

 

1. Види та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 

2. Злочини, пов‘язані з діяльністю злочинних організацій. 

3. Злочини, пов‘язані з тероризмом. 

4. Злочини, які порушують правила поводження з предметами, які становлять 

підвищену суспільну небезпеку. 

5. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва 

6. Система нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері безпеки виробництва.  

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
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2. Проблема виникнення злочинів у сфері безпеки виробництва, а також 

причини і умови цьому сприяють.  

3. Класифікація злочинів у сфері безпеки виробництва.  

4. Злочини, які спрямовані на порушення правил безпеки та вимог охорони 

праці. 

5. Злочини, які спрямовані на порушення правил безпеки при виконанні робіт 

з підвищеною небезпекою.  

6. Злочини, які спрямовані на порушення правил безпеки на 

вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.  

7. Злочини, які спрямовані на порушення правил ядерної або радіаційної 

безпеки.  

8. Злочини, що посягають на безпеку використання промислової продукції 

або безпечної експлуатації будівель і соотуженій.  

9. Аналіз існуючих методів боротьби зі злочинами у сфері безпеки 

виробництва та їх ефективність.  

 

Література до теми 

1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 30., 

Ст.43.  

2. Кодекс Законів про Працю України. -Київ, ТОВ «Неофіт», 2017 р.  

3. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 // Відомості Верховної 

Ради України. - 2001 .- № 37-38.  

4. Кримінальний Кодекс України. Коментар: під ред. Ю. А. Карамзіна і Є.Л. 

Стрельцова.  Харків, ТОВ «Одіссей», 2001. -960 С.  

5. Кримінальний Кодекс України: Науково-практичний коментар.  Київ: 

А.С.К., 2015. - 1088 с.  

6. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 

1992, N 49, ст.668  

7. Закон України «Про об'єкти підвіщеної небезпеки» від 18 січня 2001 року 

// Відомості Верховної Ради (ВВР) 2001, N 2 ст.39  

 

2.24 Тема 24. Злочини проти громадського порядку та моральності 

 

План 

 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти 

громадського порядку та моральності. 

2. Групове порушення громадського порядку. 

3. Масові заворушення. 

4. Хуліганство. 

5. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та 

моральності  

2. Злочини проти громадського порядку.   

2. 1. Групове порушення громадського порядку.   

2. 2. Масові заворушення.   

2. 3. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському.   

порядку.   

3. Злочини проти моральності  

3. 1. Наруга над могилою. .   

3. 2. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або.   

культури.   

3. 3. Жорстоке поводження з тваринами.   

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua. 

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

постанов : http://www.scourt.gov.ua. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. 

М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. 

Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : 

Юридична думка, 2010. – 1288 с. 

 

2.25 Тема 25. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

 

План 

 

1. Поняття та система транспортних злочинів. 

2. Характеристика злочинів, що посягають на безпеку руху або 

експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. 

3. Аналіз складу злочинів ―Порушення правил дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами‖. 

4. Ананліз складу злочину ―Незаконне заволодіння транспортним 

засобом‖. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення 

транспортного підприємства. 

2. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 

службових обов'язків. 
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3. Порушення чинних на транспорті правил. 

4. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про дорожній рух» від ЗО червня 1993 року. 

3. Про Правила дорожнього руху Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. 

N 1306 

4. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

5. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

8. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

2.26 Тема 26. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення 

 

План 

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

2. Окремі види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Поняття і класифікація злочинів проти здоров'я населення. 

2. Предмет злочинів проти здоров'я населення. 

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 
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4. Викрадення, привласнення, вимагання, наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. 

5. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і 

одурманюючих засобів, а також допінгу. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 

лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 10. – Ст. 62. 

3. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів № 770 

від 6 травня 2000 року. 

8. Таблиця невеликих, великих та особливо великих розмірів 

наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться 

у незаконному обігу. Затверджений наказом МОЗ № 188 від 1 серпня 2000 

року. 

9. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

10. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 

5 квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, 

М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

11. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / 

[Ю.В. Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. Вид четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

12. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За 

ред. М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

 

2.27 Тема 27. Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 

 

План 

1. Поняття і види злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. 

2. Злочини у сфері використання державних символів. 

3. Злочини, пов'язані з перешкоджанням діяльності організацій та об'єднань 

громадян. 

4. Злочини проти працівників влади, працівників правоохоронних органів, 

членів громадських формувань: опір, втручання в їх діяльність, погроза або 

насильство, умисне знищення або пошкодження майна. 

5. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця. 
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика та види злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об‘єднань громадян. 

2. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 342 КК 

України. 

3. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345), відмежування цього злочину 

від втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК 

України). 

4. Поняття державного чи громадського діяча як потерпілого від 

злочину, передбаченого ст. 346 КК України. 

5.  Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності 

народного депутата України та депутата місцевої ради. 

6. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 352 КК 

України. 

7. Аналіз юридичного складу злочину «самоправство». 

8. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 357 КК 

України. 

9. Предмет злочину, передбаченого ст. 358 КК України. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

3. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

5. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

 

2.28 Тема 28. Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг  

 

План 
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1. Поняття та ознаки злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов‘язаної з наданням публічних послуг. 

2. Злочини, які посягають на нормальну службову діяльність в органах 

державної влади, місцевого самоврядування та в інших юридичних особах 

публічного права. 

3. Злочини, які посягають на нормальну службову діяльність в 

юридичних особах приватного права.  

4. Злочини, які посягають на нормальну службову діяльність в 

юридичних особах публічного права. 

5. Злочини, які посягають на нормальну професійну діяльність, 

пов‘язану з наданням публічних послуг, здійснювану особами, які надають 

такі послуги.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Поняття та ознаки злочинів у сфері службової діяльності 

2. Види злочинів у сфері службової діяльності 

3.Суб'єкт злочинів у сфері службової діяльності 

 

Література до теми 

1. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Ду- 

дорова, Є. О. Письменського. Т. 2. – Луганськ : Елтон – 2, 2012. – 780 с. 

2. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю. В. 

Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін. ; за ред. М. І. Мель- 

ника, В. А. Клименка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. 

– 744 с.  

3. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. 

Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. 

Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с. 

4. Кримінальне право України: Практикум : навч. посіб. / П. П. Андруш- 

ко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін. ; за ред. С. С. 

Яценка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учб. 

л-ри, 2010. – 640 с.  

5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – Т. 2: Особлива 

частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – 1040 с.  

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – 

К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.  

7. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних 

справ (1973–2011 роки) : станом на 26 верес. 2011 р. / упоряд.: Ю. М. 

Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2014. – 456 с 
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2.29 Тема 29. Злочини проти правосуддя 

 

План 

 

1. Поняття і види злочинів проти правосуддя. 

2. Аналіз складу злочину ―Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності‖. 

3. Аналіз складу злочину ―Постановлення суддею (судами) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови‖. 

4. Злочини, які посягають на життя, здоров‘я, особисту безпеку, майно 

судів, засідателів та інших учасників судочинства. 

5. Аналіз складу злочину ―Примушування давати показання‖. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. 

2. Коли затримання, привід або арешт є незаконним? 

3. Кримінально-правова характеристика втручання в діяльність судових 

органів. 

4. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв‘язку з 

діяльністю, пов‘язаною з наданням правової допомоги. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII. 

3. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

4. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

6. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 
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2.30 Тема 30. Злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові злочини) 

 

План 

 

1. Поняття військового злочину. 

2. Суб‘єкти злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби. 

3. Поняття таких ознак, як воєнний стан і бойова обстановка. 

4. Аналіз складу злочинів ―Непокора і невиконання наказу‖. 

5. Аналіз складу злочину ―Дезертирство‖. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Порушення статутних правил несення прикордонної служби. 

2. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 

за відсутності відносин підлеглості. 

3. Втрата військового майна. 

4. Погроза або насильство щодо начальника.  

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про Дисциплінарний статут ОВС України» від 

22.02.2006 №3460. 

3. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

4. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

6. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

8. Сенько М. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за 

самовільне залишення частини або місця служби // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 

2000. – Вип. 35. – С. 377-384. 

9. Сенько М. Об‘єктивні ознаки самовільного залишення військової 

частини або місця служби // Вісник Львівського університету. Серія 
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юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 37. – С. 

451-460. 

10. Сенько М.М. Суб‘єкт самовільного залишення військової частини 

або місця служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального 

управління та права: Зб. наук. пр. – Хмельницький: ХІРУП. – 2003. – № 1(5). 

– С. 161-171. 

11. Сенько М. Суб‘єктивна сторона самовільного залишення військової 

частини або місця служби // Вісник Львівського університету. Серія 

юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – Вип.38. – С. 

475-485. 

 

2.31 Тема 31. Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку  

 

План 

 

1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства і 

міжнародного правопорядку. 

2. Характеристика злочинів проти миру. 

3. Аналіз складу злочину ―Планування, підготовка, розв‘язування та 

ведення агресивної війни‖. 

4. Аналіз складу злочину ―Найманство‖. 

5. Аналіз складу злочину ―Геноцид‖. 

  

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Характеристика злочинів проти безпеки людства. 

2. Злочини проти міжнародного правопорядку. 

 

Література до теми 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: Офіційний 

текст. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

2. Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року. 

3. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. 

Україна приєдналася до Договору 16 листопада 1994 року. 

4. Конвенція про заборону розроблення, виробництва та накопичування 

бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї, та її знищення» від 10 квітня 

1972 року. 

5. Стратонова В.М. Кримінальне право України. Загальна та Особлива 

частини : [навч. посіб.] / В.М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с. 

6. Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / [М.І. Мельник, М.І. Хавронюк]; за ред. М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с. 
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7. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. 

Баулін, Б.І. Борисов, С.Б. Гавриш]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид 

четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с. 

8. Кримiнальне право України : Особлива частина : Пiдручник / За ред. 

М.I. Бажанова та iн. – 2-ге вид. – К. : Юрiнком Iнтер, 2005. – 543 с. 

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 

2-х т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – [3-

тє вид., перероб. та доп.] – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 

– 456 с. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Поняття, принципи, функції та система кримінального права.  

2. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та форми її реалізації. 

3. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, структура та 

значення. 

4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення. 

5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 

6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 

вчинених на території України. 

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність, вчинених іноземцями 

або особами без громадянства за межами України. 

8. Злочин: поняття та ознаки. 

9. Класифікація злочинів та її значення. 

10. Склад злочину: поняття, елементи, види та значення. 

11. Об‘єкт злочину: поняття та види (класифікація). Предмет злочину. 

12. Об‘єктивна сторона злочину: поняття, ознаки і значення. 

13. Суспільно небезпечне діяння: ознаки, форми та значення. 

14. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове 

значення. 

15. Причинний зв‘язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками: поняття та види. 

16. Суб‘єкт злочину: поняття, ознаки та види. 

17. Неосудність: поняття та її критерії. Наслідки визнання особи неосудною. 

18. Обмежена осудність: поняття, критерії та кримінально-правове значення.  

19. Суб‘єктивна сторона злочину: поняття, ознаки і значення. 

20. Вина: поняття та її форми. 

21. Умисел та його види.  

22. Спеціальні види умислу у кримінальному праві. 

23. Необережність та її види.  

24. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення. 

25. Кваліфікація злочинів: поняття, етапи, значення. 

26. Юридична помилка у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-

правове значення. 



 63 

27. Фактична помилка у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-

правове значення. 

28. Стадії злочину: поняття та види. 

29. Закінчений злочин. Визначення моменту закінчення злочину.  

30. Готування до злочину: поняття та види. 

31. Замах на злочин: поняття та види. 

32. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. 

33. Добровільна відмова при незакінченому злочині. 

34. Співучасть у злочині: поняття і ознаки. 

35. Види співучасників. 

36. Кримінальна відповідальність співучасників злочину. 

37. Форми співучасті у кримінальному праві. 

38. Ексцес виконавця злочину: поняття та види. 

39. Добровільна відмова співучасників. 

40. Причетність до злочину: поняття та види. 

41. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

42. Повторність злочинів: поняття та види. 

43. Сукупність злочинів: поняття та види. 

44. Рецидив злочинів: поняття та види. 

45. Необхідна оборона. 

46. Уявна оборона. 

47. Затримання особи, що вчинила злочин. 

48. Крайня необхідність. 

49. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність 

діяння. 

50. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

51. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з передачею особи 

на поруки. 

52. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку із закінченням 

строків давності. 

53. Поняття покарання та його мета. 

54. Система та класифікація покарань. 

55. Загальні засади призначення покарання. 

56. Обставини, які пом‘якшують або обтяжують покарання. 

57. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

58. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

59. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

60. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.  

61. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або 

акта про помилування. 

62. Судимість: поняття, правові наслідки та види припинення судимості.  

63. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.  

64. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 
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65. Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про 

працю. 

66. Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ.  

67. Відповідальність за бандитизм. 

68. Відповідальність за перешкоджання діяльності народного депутату 

України та депутата місцевої влади. 

69. Кримінальна відповідальність за крадіжку. 

70. Кримінальна відповідальність за розкрадання майна шляхом шахрайства. 

71. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою. 

72. Відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. 

73. Відповідальність за захоплення заручників. 

74. Відповідальність за перевищення меж необхідної оборони згідно з 

кримінальним кодексом України. 

75. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної хвороби. 

76. Кримінальна відповідальність за зґвалтування. 

77. Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта. 

78. Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство. 

79. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну 

угоду щодо передачі людини. 

80. Відповідальність за зайняття забороненими видами господарської 

діяльності. 

81. Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській 

діяльності. 

82. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

83. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла. 

84. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних 

прав. 

85. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами. 

86. Кримінальна відповідальність за порушення правил екологічної безпеки. 

87. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим 

становищем. 

88. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

89. Відповідальність за незаконне збагачення. 

90. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. 

91. Кримінальна відповідальність  службове підроблення. 

92. Відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права. 

93. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання. 

94. Проблема експлуатації дітей, кримінальна відповідальність за даний вид 

злочину. 

95. Кримінальна відповідальність за створення або утримання місць розпусти 

і звідництво. 



 65 

96. Відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного 

вживання, виробництва, чи виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів. 

97. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

 


