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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

 Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Поняття кримінального права. Закон 

про кримінальну відповідальність.  

 

Тема 1. Поняття і система кримінального права. Наука 

кримінального права  

 

Кримінальне право як система юридичних норм, що встановлюють 

злочинність і карність діянь. Службова роль кримінального права у 

становленні і розвитку незалежної держави Україна. 

Кримінальне право як самостійна галузь права і явище цивілізації та 

культури. 

Історична обумовленість кримінального права, розвиток світової 

цивілізації і вдосконалення кримінального права. 

Предмет і метод кримінального права. Своєрідність предмету і методу 

кримінально-правового регулювання і їх відмінність від предмету і методу 

інших галузей права. Значення практики правоохоронних органів для 

визначення змісту предмету і методу кримінально-правового регулювання. 

Кримінальний закон, злочин і покарання як основні поняття 

кримінального права. Охоронна, попереджувальна і виховна роль норм та 

інститутів кримінального права. Проблема ефективності норм кримінального 

права. 

Конституція України і завдання кримінального законодавства. 

Загальнолюдські цінності і їх роль у визначенні завдань кримінального права. 

Охорона людини, її прав та інтересів як пріоритетні завдання кримінального 

права. 

Значення гуманізму, інших моральних засад для формування основних 

положень кримінального права. Конкретизація завдання кримінального права 

з урахуванням соціальних потреб в охороні правопорядку і розвитку 

матеріального і духовного добробуту суспільства. Актуальні завдання 

кримінального права в сфері боротьби з організованою злочинністю і в 

зв’язку з переходом до ринкових економічних відносин. Кримінально-

правова політика України. 

Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче 

право, криміналістика, кримінологія як галузі, що ототожнюють комплекс 

дисциплін кримінального циклу. Взаємозв’язок кримінального права і інших 

галузей права (теорії держави та права, конституційного, адміністративного, 

цивільного та ін.).  

Кримінальне право як засіб, покликаний забезпечити нормативні умови 

швидкого і повного розкриття злочину, реального і своєчасного 
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відшкодування моральних і матеріальних збитків, завданих потерпілому, 

поновлення порушених інтересів власника, створення передумов 

виправлення осіб, які скоїли злочин. 

Наука кримінального права. Предмет і метод науки кримінального 

права. Співвідношення предмету і методу кримінального права (як галузі 

права) та предмету і методу кримінального права. Методологія науки 

кримінального права. Використання в науці кримінального права різних 

методів пізнання: логіко-юридичного, зрівняльно-правового, статистичного, 

конкретно-соціологічного та ін. 

Завдання науки кримінального права. Вивчення і узагальнення 

практики правоохоронних органів для розробки рекомендацій по 

правильному застосуванню кримінального закону як мета кримінального 

права. 

Зв’язок науки кримінального права з кримінологією, соціологією, 

соціальною психологією, іншими суспільними і природничими науками. 

Роль науки кримінального права в удосконаленні законодавства і розробці 

проектів кримінальних законів, правильному тлумаченні кримінального 

закону і підвищенні ефективності його дії. 

Поняття принципу кримінального права. Система кримінально-

правових принципів, їх значення і взаємозв’язок з загальними принципами 

права. Принципи кримінального права та на різних етапах розвитку 

кримінального законодавства. 

Принципи кримінального права в діючому законодавстві, їх види і 

загальна характеристика. Реалізація кримінально-правових принципів в 

нормах кримінального законодавства, а також діяльності правоохоронних 

органів. 

1. Принцип законності. 

    Принцип рівності громадян перед законом. 

 Принцип невідворотності відповідальності. 

 Принцип особистої та винної відповідальності. 

 Принцип справедливості та гуманізму. 

 Принцип демократизму. 

2. Відповідальність особи, яка вчинила злочин, незалежно від 

походження, соціального, службового стану, расової і національної 

приналежності, політичних переконань, статі, освіти, ставлення до релігії, 

роду та характеру занять, місця проживання та інших обставин. 

3. Неможливість визнання особи винною в скоєнні злочину і 

притягнення її до кримінального покарання інакше, як за вироком суду і у 

відповідності з законом. 

4. Єдиною підставою притягнення до кримінальної відповідальності є 

здійснення діяння, яке має всі ознаки складу злочину, передбаченого 

кримінальним законом. 

5. Неможливість нести кримінальну відповідальність двічі за один і той 

же злочин. 
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ТЕМА 2. Кримінальна відповідальність та її підстави. Закон про 

кримінальну відповідальність  

 

Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. 

Проблема кримінальної відповідальності в науці кримінального права. Суть 

кримінальної відповідальності. 

Підстави кримінальної відповідальності в теорії кримінального права. 

Кримінальний закон про підстави кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність і кримінально-правові відносини. 

Суб’єкти кримінально-правових відносин, їх права та обов’язки. 

Питання про кримінально-правові відносини в науці кримінального 

права. 

Виникнення кримінальної відповідальності і форми її реалізації. 

Припинення кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної 

відповідальності. Кримінальна відповідальність, покарання і інші заходи 

кримінально-правового впливу. 

Кримінальна відповідальність і її підстави за зарубіжним кримінальним 

законодавством. 

Поняття і значення кримінального закону, його основний зміст. 

Потреба охорони особи, її інтересів, власності, суспільства, держави як 

основа для прийняття чи зміни кримінального закону. Функції кримінального 

закону. 

Пріоритет кримінального закону перед підзаконними актами чи 

відомчими актами. Обов’язковість відповідності кримінального закону 

міжнародно-правовим актам, до яких приєдналась Україна. 

Історія кримінального законодавства, його загальна характеристика. 

Виникнення кримінального законодавства України. 

Кримінальне законодавство до його кодифікації. Використання 

законодавства повалених урядів, його загальна характеристика. 

Кодифікація кримінального законодавства України. Перший 

Кримінальний кодекс України, його оцінка і загальна характеристика. Інше 

кримінальне законодавство, яке діяло на Україні. Наступна кодифікація 

кримінального законодавства на Україні. Кримінальні закони прямої дії, їх 

загальна характеристика. 

Діюче кримінальне законодавство України. 

Структура кримінальних законів. Поняття і особливості кримінально-

правової норми. Структура норм Загальної і Особливої частини 

кримінального законодавства. Поняття і види диспозицій і санкцій.
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Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та 

просторі  

 

Дія нормативних законів в просторі. територіальний принцип дії 

кримінального законодавства. Визначення місця здійснення злочину і дія 

кримінальних законів у просторі. 

Дія кримінального закону стосовно діянь, які здійснюють іноземні 

громадяни і особи без громадянства. Вирішення питання про кримінальну 

відповідальність за злочини, вчинені на території України дипломатичними 

представниками іноземних держав і іншими особами, не підсудними в 

кримінальних справах судам України. Видача злочинців і право політичного 

притулку. 

Дія кримінального закону в часі. Порядок опублікування, вступу в силу 

і припинення дії кримінальних законів. Зворотна сила кримінального закону. 

Тлумачення кримінальних законів. Поняття, види і прийоми 

тлумачення. Значення судових рішень для правильного застосування закону 

в практичній діяльності. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Поняття злочину. Склад злочину. 

 

Тема 4 . Поняття злочину. Склад злочину  

 

Поняття і соціальна суть злочину. Визначення злочину в діючому 

кримінальному законодавстві. Ознаки злочину і їх зміст. Історично змінний 

характер кола діянь, які визнаються злочинами. 

Малозначимі діяння, які формально мають ознаки діяння, 

передбаченого кримінальними законом, але такі, що не представляють 

суспільної небезпеки. 

Криміналізація та декриміналізація діянь. 

Відмінність злочину від адміністративного, цивільного, 

дисциплінарного та інших правопорушень. 

Критерії відмежування злочину від адміністративного чи 

дисциплінарного проступку. 

Класифікація злочинів в діючому кримінальному законодавстві, їх 

характеристика. Ознаки кожної із груп злочинів, які виділені в 

кримінальному праві і законі. Значення класифікації злочинів. 

Злочин і злочинність. Їх співвідношення. 

Поняття складу злочину по кримінальному праву. Співвідношення 

злочину і складу злочину. Структура складу злочину. Елементи і ознаки 

складу злочину. Види складів злочинів. 

Значення встановлених ознак складу злочину для застосування 

кримінального закону. 
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Тема 5. Об’єкт злочину 

 

Поняття об’єкту злочину по кримінальному праву України. 

Кримінальний закон про об’єкти кримінально-правової охорони. 

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

(спеціальний) об’єкт злочину і його значення для систематизації Особливої 

частини Кримінального кодексу. Безпосередній об’єкт злочину і його 

значення для кваліфікації злочинів. Об’єкт злочину і потерпілий від злочину. 

Багатооб’єктні злочини. Основний, додатковий і факультативний 

об’єкти. Дискусійні проблеми щодо об’єктів злочину. 

Предмет злочину і його значення для кваліфікації злочину. 

Співвідношення об’єкту і предмету злочину. Відмінність предмету від 

об’єкту злочину та від знарядь і засобів вчинення злочину. 

Роль вчених в розробці теоретичних і прикладних проблем вчення про 

об’єкт складу злочину. 

 

Тема 6. Об’єктивна сторона злочину  

 

Поняття і значення об’єктивної сторони складу злочину. Ознаки 

об’єктивної сторони складу злочину. 

Суспільно небезпечне і протиправне діяння. Поняття кримінально-

карної дії і бездіяльності. Поняття і види єдиного (одиничного) складного 

злочинного діяння. Вплив нездоланної сили, фізичного і психічного примусу 

на кримінальну відповідальність. 

Поняття і види наслідків злочину. Злочини з так званими 

матеріальними, формальними і усіченими складами. Злочини з додатковими 

тяжкими наслідками. Кримінально-правове значення наслідків злочину. 

Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією чи 

бездіяльністю) і злочинними наслідками, що настали. Необхідний і 

випадковий причинний зв’язок. 

Теорії причинного зв’язку в кримінальному праві (теорія необхідного 

спричинення, теорія адекватної причинності, фінальна теорія та ін.). 

Спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину як 

факультативні ознаки об’єктивної сторони та їх кримінально-правове 

значення. Ситуація вчинення злочину. 

 

Тема 7. Суб’єкт злочину  

 

Поняття і ознаки суб’єкту злочину по кримінальному праву. Вік, по 

досягненню якого особа може нести кримінальну відповідальність за 

вчинений злочин. Особливості злочинів, які здійснюють неповнолітні. 

Загальна характеристика умов кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Осудність як обов’язкова умова кримінальної відповідальності. 

Поняття неосудності і її критерії. Обмежена осудність. Вплив психічних 

відхилень, які не виключають осудність, на кримінальну відповідальність. 
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Відповідальність осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення 

злочину. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння. 

Поняття спеціального суб’єкту злочину. Види спеціальних суб’єктів 

злочину. Приватна особа, її кримінально-правове значення та ознаки. 

Неслужбова особа, її ознаки. 

Розробка проблем кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

 

Тема 8. Суб’єктивна сторона злочину  

 

Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину. Ознаки суб’єктивної 

сторони злочину. 

Вина як основна ознака суб’єктивної сторони злочину. Зміст вини і її 

форми. Кримінально-правове значення форм вини. Умисел і його види. 

Інтелектуальний і вольовий моменти умислу. Прямий умисел. Евентуальний 

умисел. Інші види умислу, які зустрічаються в теорії і на практиці. 

Необережність і її види. Злочинна самовпевненість. Відмінність 

самовпевненості від евентуального умислу. Злочинна недбайливість. 

Випадок як невинне вчинення суспільно небезпечних діянь, які викликають 

певні наслідки, та його характеристика. 

Складна (подвійна) вина. Особливості складів злочинів зі складною 

формою вини. 

Мотив і мета як ознаки суб’єктивної сторони злочину, їх кримінально-

правове значення. 

Юридична і фактична помилки, їх вплив на вину, кримінальну 

відповідальність і кваліфікацію злочинів. 

Вина за зарубіжним кримінальним законодавством. Можливість 

притягнення до кримінальної відповідальності без вини (об’єктивне 

вмінення) як один із проявів відступу від законності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Стадії злочину. Співучасть у злочині. 

 

Тема 9. Стадії злочину  

 

Поняття закінченого злочину. Конструкція складу злочину і момент 

закінчення злочину. 

Попередня злочинна діяльність. Підстави кримінальної 

відповідальності за приготування до злочину і замах на злочин. 

Поняття і ознаки приготування до злочину. Відмінність приготування 

від виявлення умислу. Межі карності приготування до злочину. 

Поняття і ознаки замаху на злочин. Відмінність замаху від 

приготування і закінченого злочину. Види замаху на злочин. 

Добровільна відмова від злочину і її ознаки. Дієве каяття, його 

відмінність від добровільної відмови, їх кримінально-правове значення. 

Використання органами внутрішніх справ норм про добровільну відмову і 
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дієве каяття для попередження, припинення, розкриття злочинів і 

відшкодування завданої шкоди. 

Кримінальне право зарубіжних країн про стадії вчинення злочину. 

 

Тема 10.  Співучасть у злочині  

 

Поняття співучасті у злочині. Підвищена суспільна небезпечність 

злочину, вчиненого у співучасті. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті. 

Форми співучасті, критерії їх класифікації. 

Юридична характеристика форм співучасті. Вчинення злочину 

організованою групою осіб.  Кримінально-правове значення форм співучасті. 

Види співучасників за кримінальним законом України, їх 

характеристика. Поняття посереднього виконавця. Провокація злочину як 

кримінальне карне діяння. 

Поняття причетності до злочину як суспільно небезпечної і 

кримінально протиправної діяльності. 

Об’єктивні і суб’єктивні ознаки причетності до злочину. Відмінність 

причетності до злочину від співучасті в злочині. Значення інституту 

причетності до злочину для кримінально-правової діяльності органів 

внутрішніх справ. 

Форми причетності до злочину. Неповідомлення про злочин. Умови і 

порядок притягнення до кримінальної відповідальності за неповідомлення 

про злочин. Приховування злочину. Умови і порядок притягнення до 

кримінальної відповідальності за приховування злочину. Потурання злочину. 

Умови і порядок притягнення до кримінальної відповідальності за потурання 

злочину. 

Підстави і межі відповідальності за різні форми причетності до 

злочину. Обставини, що враховуються судом при вирішенні питання про 

покарання за причетність до злочину. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Множинність злочинів. Обставини, що 

виключають злочинність діяння 

 

Тема 11. Повторність, сукупність і рецидив злочинів  

 

Поняття і ознаки множинності злочинів. Форми множинності злочинів. 

Значення інституту множинності злочинів. 

Поняття і ознаки повторності злочинів. Види повторності злочинів. 

Відмінність повторності злочинів від продовжуваних злочинів. Умови 

невизнання злочину повторним. 

Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. 

Відмінність сукупності злочинів від одиничних складних злочинів. 

Поняття і ознаки рецидиву злочинів. Види рецидиву злочинів. 

Загальний, спеціальний, пенітенціарний рецидив. 
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Кримінально-правові наслідки множинності злочинів. Загальні і 

специфічні правові наслідки сукупності, повторності і рецидиву злочинів. 

 

Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння  

 

Поняття обставин, що виключають злочинність діяння. Юридична 

природа і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона. Умови правомірності необхідної оборони. 

Значення необхідної оборони для охорони особи і правопорядку. 

Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона і її правові наслідки. 

Особливості суб’єктивної сторони злочину при перевищенні меж необхідної 

оборони. 

Затримання особи, яка вчинила злочин. Умови правомірності завдання 

шкоди особі, яку затримують. 

Крайня необхідність. Умови правомірності завдання шкоди при 

крайній необхідності. 

Виправданий професійний і господарський ризик. 

Умови виправданості ризику. Соціальне значення норми закону про 

виправданий ризик. Умови невизнання ризику виправданим. 

Інші види обставини, які виключають злочинність діяння. Виконання 

закону, виконання наказу, згода потерпілого, їх кримінально-правове 

значення. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Поняття та система Особливої частини 

кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів. Злочини 

проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та 

здоров’я особи 

 

Тема 13. Поняття та система Особливої частини кримінального 

права.  

Різні значення словосполучення "Особлива частина 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 вищому 

навчальному закладі. 

Особлива частина кримінального права України як специфічний розділ 

окремої галузі права. Підстави поділу кримінального права України на 

Загальну та Особливу частини. Особливості нормативних приписів 

(кримінально-правових норм), що утворюють її зміст. Джерела Особливої 

частини кримінального права України .  

Система Особливої частини кримінального права України, її поняття та 

особливості. Основні правила систематизації Особливої частини 

кримінального права України. Роль законодавчої техніки в побудові системи 
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Особливої частини кримінального права України. Загальна характеристика 

системи Особливої частини КК України 2001 р. 

Значення Особливої частини кримінального права України. 

Особлива частина кримінального права України як складова частина 

єдиної науки кримінального права. Особливості предмета та основних 

методів наукових досліджень. Провідні українські вчені в галузі Особливої 

частини кримінального права  та основні напрямки їх наукових досліджень. 

Завдання науки кримінального права щодо дослідження норм Особливої 

частини КК України 2001 р. та практики їх застосування. 

Особлива частина кримінального права України  як навчальна 

дисципліна в юридичному вищому навчальному закладі,  її предмет та 

основні, методи його дослідження. 

Основні теоретичні форми вивчення Особливої частини кримінального 

права:  систематизація (класифікація) юридичних складів злочинів в межах 

Особливої частини Кримінального кодексу України та її окремих розділів; 

загальна характеристика окремих груп  злочинів; аналіз юридичного складу 

(юридичних складів)  злочину певного виду; особливості юридичних складів 

окремих злочинів; розмежування юридичних складів  злочинів окремих 

видів; кваліфікація множинності злочинів певних видів. 

Основні практичні форми вивчення Особливої частини кримінального 

права України: розв’язання задач (казусів); вирішення узагальнених 

кримінально-правових ситуацій, що стосуються злочинів окремих видів; 

кримінально-правова кваліфікація окремих форм множинності злочинів.   

Роль роз’яснень Пленуму Верховного Суду України у засвоєнні 

Особливої частини кримінального права. Необхідність опрацювання 

узагальнень правозастосовчої практики та вивчення окремих кримінальних 

справ щодо певних категорій злочинів. 

 

ТЕМА 14. Наукові основи кваліфікації злочинів  

 

Поняття кримінально-правової кваліфікації злочинів. Офіційна та 

неофіційна кваліфікація. Склад злочину і кваліфікація злочинів. Юридичне 

закріплення результатів кримінально-правової кваліфікації: формула 

кваліфікації, юридичне формулювання обвинувачення, тлумачення 

фактичних даних.  

Принципи кримінально-правової кваліфікації злочинів. 

Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: 

конкуренція загальної та спеціальної норм, конкуренція цілого і частини, 

конкуренція двох спеціальних норм, темпоральна конкуренція. 

 

Тема 15. Поняття та види злочинів проти основ національної 

безпеки України  

 

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

Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 
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України. Основні етапи розвитку кримінального законодавства України, що 

передбачало відповідальність за злочини проти держави. Проблеми 

систематизації  юридичних складів злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

 

 

Тема 16. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів 

проти 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 

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. Загальна кримінально-правова характеристика злочинів 

проти життя та здоров’я особи  

 

Особисті блага людини як об’єкт кримінально - правової охорони. 

Загальний механізм кримінально - правової охорони життя і здоров’я особи. 

Проблеми систематизації 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 
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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, що становлять небезпеку для життя і здоров’я 

людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування та інші 

злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини  

 

Злочини проти особистої безпеки. Погроза вбивством: особливості 

об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину, відмежування від 

готування до умисного вбивства. Зараження венеричною хворобою; 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби;  неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби; розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби: особливості юридичних складів злочинів. Злочини, які 

вчинюються у сфері медичного обслуговування (незаконна лікувальна 

діяльність, ненадання допомогти хворому медичним працівником, неналежне 

виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником, порушення прав пацієнта, незаконне проведення дослідів над 

людиною, порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 

або тканин людини, насильницьке донорство, незаконне розголошення 

лікарської таємниці): загальна характеристика, особливості юридичних 

складів. Інші злочини, що ставлять в небезпеку життя та здоров’я людини 

(незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; ненадання допомоги 

особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані; неналежне виконання 

обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей): загальна характеристика, 

особливості юридичних складів.      

 

Змістовий  модуль 6. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Злочини 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 
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Тема 19. Злочини проти волі, честі та гідності особи  

 

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

характеристика злочинів проти волі особи. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини: аналіз юридичних 

складів злочину. Захоплення заручників: аналіз юридичних складів злочину, 

кваліфікація за сукупністю з 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 злочинів. 

Експлуатація дітей: особливості юридичних складів злочину. 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад: особливості юридичного 

складу злочину. 

 

Тема 20. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості  

 

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 21. Загальна кримінально-правова характеристика злочинів 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. Кримінально-правова характеристика окремих складів 

злочинів проти виборчих та трудових прав громадян  

 

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

кримінально-правової охорони. Особливості механізму кримінально - 

правової охорони прав і свобод людини та громадянина. 

Загальна характеристика злочинів проти особистих прав і свобод 

людини та громадянина. Проблеми систематизації юридичних складів цих 

злочинів за КК України.  

Злочини проти окремих політичних прав громадянина України 

(перешкоджання здійсненню виборчого права; неправомірне використання 

виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний 

підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів;  

порушення таємниці голосування; порушення законодавства про 
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референдум): 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 

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 профеcійній 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. 

Злочини, що посягають на права громадян, на захист своїх прав і 

свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів (перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій, громадських організацій; примушування до участі у 

страйку або перешкоджання участі у страйку; порушення права на отримання 

освіти; порушення права на безоплатну медичну допомогу): особливості 

юридичних складів злочину. 

 

Тема 22. Кримінально-правова характеристика окремих складів 

злочинів в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

проти інших особистих прав і свобод, проти сім’ї, проти свободи совісті  

 

Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності та авторські 

права (порушення авторського права і суміжних прав; порушення прав на 

об’єкти промислової власності): аналіз юридичних складів злочинів. 

Злочини, що посягають на свободу світогляду і віросповідання, 

порядок відправлення релігійних культів та порядок поводження з 

культовими (релігійними) цінностями (пошкодження релігійних споруд чи 

культових будинків; незаконне утримування, осквернення або знищення 

релігійних святинь; перешкоджання здійсненню релігійного обряду; 
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посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів): особливості юридичних складів 

злочинів. 

 

Змістовний модуль 7. Злочини проти власності. Злочини у сфері 

господарської діяльності. 

 

Тема 23. Поняття, види та загальна кримінально-правова 

характеристика злочинів проти власності. Некорисливі злочини проти 

власності  

 

Власність та  право власності як об’єкти кримінально-правової 

охорони.   

Загальна характеристика злочинів проти власності. Проблеми 

систематизації юридичних складів злочинів проти власності за чинним 

кримінальним законодавством України. 

Некорисливі посягання на власність. Умисне знищення або 

пошкодження майна: особливості юридичних складів злочину,  кваліфіковані 

види злочину. Необережне знищення або пошкодження майна: особливості 

конструкції об’єктивної сторони юридичного складу злочину. Порушення 

обов’язків щодо охорони майна: особливості юридичного складу злочину. 

Погроза знищення майна: аналіз юридичного складу злочину. Придбання або 

збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом: аналіз юридичного 

складу злочину.  

 

Тема 24. Корисливі посягання, пов’язані з незаконним обертанням 

чужого майна на користь винного або інших осіб та не пов’язані з 

обертанням чужого майна на свою користь або на користь інших осіб   

 

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 
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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 25.  Поняття, загальна кримінально-правова характеристика 

злочинів у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері кредитно-

фінансової, банківської і бюджетної систем України, у сфері 

банкрутства.  

 

Економічна діяльність, господарська діяльність та підприємницька 

діяльність як об’єкти кримінально-правової охорони. Загальна 

характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Проблеми 

систематизації 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. Порушення 

законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для 

лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх 

виробництва: аналіз юридичного складу злочину. Незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: 

аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими 

злочинами. Порушення порядку здійснення  операцій з металобрухтом: 

аналіз  юридичних  складів злочину.  Порушення правил здачі дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння: особливості  предмета та об’єктивної 

сторони  юридичного складу злочину, відмежування від інших злочинів. 

Фіктивне підприємництво: аналіз юридичних складів злочину. Фіктивне 

банкрутство: особливості юридичного складу злочину. Доведення до 

банкрутства: особливості об’єктивної сторони складу злочину. Приховування 

стійкої фінансової неспроможності: аналіз юридичного складу злочину. 

Незаконні дії у разі банкрутства: аналіз юридичного 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. Ухилення від повернення 

виручки в іноземній валюті: аналіз юридичних складів злочину. Незаконне 
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відкриття або використання за межами України валютних рахунків: 

особливості предмета злочину. Контрабанда: аналіз юридичних складів 

злочину. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 

здобутих злочинним шляхом: 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. Незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу 

до банківських рахунків: особливості об’єктивної сторони та предмета 

злочину. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів: аналіз 

юридичних складів злочинів. Виготовлення, збут та використання 

підроблених недержавних цінних паперів: особливості предмета та 

об’єктивної сторони юридичних складів злочину. Підроблення знаків 

поштової оплати і проїзних квитків: особливості предмета та об’єктивної 

сторони  юридичного складу злочину. Незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

марок акцизного збору чи контрольних марок: аналіз юридичних складів 

злочину.   

Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та 

витрачання бюджетних коштів. Порушення законодавства про бюджетну 

систему України, видання нормативно – правових або розпорядчих актів, які 

змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом 

порядку: аналіз юридичних складів злочинів. 

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. Фальсифікація засобів вимірювання: аналіз юридичних 

складів злочину. Незаконне виготовлення, збут або використання державного 

пробірного клейма: особливості предмета та об’єктивної сторони складу 

злочину.  

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. Змова про 

зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування: 

особливості юридичних складів злочину, відмежування від  суміжних 

злочинів. Протидія законній господарській діяльності: форми вчинення 

злочину, кваліфіковані види злочину, відмежування від вимагання та інших 

злочинів. Незаконне використання товарного знака: особливості предмета та 

об’єктивної сторони складу злочину. Порушення антимонопольного 

законодавства: аналіз юридичного складу злочину. 
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Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації державного 

чи комунального майна. Незаконна приватизація державного, комунального 

майна: аналіз юридичних складів злочину. Незаконні дії щодо 

приватизаційних паперів: особливості предмета злочину. Недотримання 

особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального 

майна або підприємств та їх подальшого використання: аналіз юридичного 

складу злочину. 

 

Змістовний модуль 8. Злочини проти довкілля. Злочини проти 

громадської безпеки 

 

Тема 26. Злочини проти довкілля 

 

Екологічна безпека навколишнього природнього  середовища як 

родовий об’єкт злочинів проти довкілля. Особливості безпосередніх об’єктів 

злочинів проти довкілля. 

Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти власності: 

розмежування юридичних складів цих груп злочинів та кваліфікація за 

сукупністю злочинів. 

Злочини проти екологічної безпеки (порушення правил екологічної 

безпеки; невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 

забруднення; приховування або перекручення відомостей про екологічний 

стан або захворюваність населення; проектування чи експлуатація споруд без 

систем захисту довкілля): загальна характеристика, особливості юридичних 

складів злочинів.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання землі, її 

надр (забруднення або псування земель; порушення правил охорони надр; 

безгосподарське використання земель): загальна характеристика, особливості 

юридичних складів злочинів. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання водних 

ресурсів та атмосферного повітря (порушення правил охорони вод; 

забруднення моря; порушення законодавства про континентальний шельф 

України; забруднення атмосферного повітря): загальна характеристика та 

особливості юридичних складів злочинів. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання 

об’єктів флори і фауни. (знищення або пошкодження лісових масивів; 

незаконна порубка лісу; порушення законодавства про захист рослин; 

незаконне полювання; незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом; проведення  вибухових робіт з порушенням 

правил охорони рибних запасів; порушення ветеринарних правил; умисне 

знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та 

об’єктів природно-заповідного фонду): загальна характеристика та 

особливості юридичних складів злочинів. 
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Тема 27.  Поняття, загальна кримінально-правова характеристика 

і види злочинів проти громадської безпеки. Порушення різних правил. 

що забезпечують громадську безпеку  

 

Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Загальна 

характеристика та види злочинів проти громадської безпеки. 

Порушення правил, що забезпечують громадську безпеку. Порушення 

правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами 

або радіоактивними матеріалами: особливості юридичних складів злочину. 

Незаконне перевезення  на повітряному судні вибухових або легкозаймистих 

речовин: особливості юридичних складів злочину. Порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки: аналіз юридичних складів злочину. 

Інші злочини проти громадської безпеки. Завідомо неправдиве 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об’єктів власності: особливості юридичних складів злочину. Напад на 

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

оточення: аналіз юридичного складу злочину. Погроза вчинити викрадання 

або використати радіоактивні матеріали; незаконне ввезення на територію 

України відходів і вторинної сировини: особливості юридичних складів 

злочинів.     

 

Тема 28. Створення злочинної організації, терористичної групи та 

інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються 

ними чи пов’язані з ними. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами 

 

Створення злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що 

вчиняються ними чи пов’язаних з ними. Створення злочинної організації: 

аналіз юридичного складу злочину; підстава звільнення від кримінальної 

відповідальності. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності: особливості юридичних складів злочину. Бандитизм: 

ознаки банди, форми бандитизму, особливості кваліфікації бандитизму, 

пов’язаного з вчиненням інших злочинів. Терористичний акт: особливості 

юридичних складів злочину; підстава звільнення від кримінальної 

відповідальності. Створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань: особливості юридичних складів злочину; підстава 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 

речовинами чи радіоактивними матеріалами. Викрадення, привласнення, 

вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 

радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживанням службовим становищем: аналіз юридичних складів злочину, 

відмежування від інших злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими 

злочинами. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами: аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за 
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сукупністю з іншими злочинами; підстава звільнення від кримінальної 

відповідальності. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових 

припасів: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу 

злочину. Незаконне поводження  з радіоактивними матеріалами: особливості 

юридичних складів злочину. 
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1.2. Структура навчальної дисципліни 

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 

Змістовний модуль 1. Поняття кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність 

1 Поняття і система кримінального права. 

Наука кримінального права  

10 2 22 - 6 

2 Кримінальна відповідальність та її 

підстави. Закон про кримінальну 

відповідальність 

8 0 0 -,0 8 

3 Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі 

10 2 2,0 0/ - 6 

  Разом за змістовим модулем 1 28 4 64 - 20 

Змістовний модуль 2. Поняття злочину. Склад злочину 

4 Поняття злочину. Склад злочину 8 2        2/0,02 - 4 

5 Об’єкт злочину 8 2 2 00-,0- 4 

6 Об’єктивна сторона злочину 8 2   2,0     -0,0 4 

7 Суб’єкт злочину 4 0       022--- - 4 

8 Суб’єктивна сторона злочину 8 2 2 - 4 

  Разом за змістовим модулем 2 36 8 8 - 20 

Змістовний модуль 3. Стадії злочину. Співучасть у злочині 

9 Стадії злочину  14 2 2 - 10 

10 Співучасть у злочині 14 2 2 - 10 

  Разом за змістовим модулем 3 28 4 4 - 20 

Змістовний модуль 4. Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння 

11 Повторність, сукупність і рецидив злочинів 14 2 2 - 10 

12 Обставини, що виключають злочинність 

діяння 

14 2 2 - 10 

  Разом за змістовим модулем 4 28 4 4 - 20 
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Змістовний модуль 5. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи 

кваліфікації злочинів. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та 

здоров’я особи 

13 Поняття та система Особливої частини 

кримінального права 

6 2 2 - 2 

14 Наукові основи кваліфікації злочинів 8   - 4 

15 Поняття та види злочинів проти основ 

національної безпеки України 

6 2 2 - 2 

16 Кримінально-правова характеристика 

окремих злочинів проти національної 

безпеки України 

4 0 0 - 4 

17 Загальна кримінально-правова 

характеристика злочинів проти життя та 

здоров’я особи 

8 4 4 - 4 

18 Злочини, що становлять небезпеку для 

життя і здоров’я людини, які вчиняються у 

сфері медичного обслуговування та інші 

злочини, що становлять небезпеку для 

життя і здоров’я людини  

4 0 0 - 4 

  Разом за змістовим модулем 5 36 8 8 - 20 

Змістовний модуль 6. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина 

19 Злочини проти волі, честі та гідності особи 9 2 2 - 5 

20 Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості 

9 2 2 - 5 

21 Загальна кримінально-правова 

характеристика злочинів проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Кримінально-

правова характеристика окремих складів 

злочинів проти виборчих та трудових прав 

громадян 

5 0 0 - 5 

22 Кримінально-правова характеристика 

окремих складів злочинів в сфері охорони 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

проти інших особистих прав і свобод, проти 

сім’ї, проти свободи совісті 

      5      0 0 - 5 

  Разом за змістовим модулем 6 28 4 4 - 20 

Змістовний модуль 7. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. 

23 Поняття, види та загальна кримінально-

правова характеристика злочинів проти 

власності. Некорисливі злочини проти 

власності  

8 2 2 - 4 

24 Корисливі посягання, пов’язані з 

незаконним обертанням чужого майна на 

користь винного або інших осіб та не 

пов’язані з обертанням чужого майна на 

свою користь або на користь інших осіб   

8 0 0 - 8 

25  Поняття, загальна кримінально-правова 

характеристика злочинів у сфері 

господарської діяльності. Злочини у сфері 

кредитно-фінансової, банківської і 

8 0 0 - 8 
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бюджетної систем України, у сфері 

банкрутства.  

  Разом за змістовим модулем 7 24 2 2 - 20 

 Змістовний модуль 8. Злочини проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки 

26 Злочини проти довкілля 11 2 2 - 7 

27 Поняття, загальна кримінально-правова 

характеристика і види злочинів проти 

громадської безпеки. Порушення різних 

правил. що забезпечують громадську 

безпеку  

11 2 2 - 7 

28 Створення злочинної організації, 

терористичної групи та інших злочинних 

об’єднань, участь у них та у злочинах, що 

вчиняються ними чи пов’язані з ними. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами чи 

радіоактивними матеріалами 

10 2 2 - 6 

 Разом за змістовим модулем 8 32 6 6 - 20 

  Усього годин за дисципліну 240 40 40 - 160 

 

 

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. 

Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не 

дозволяється.  
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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. 

Наука кримінального права 

 

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. 

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. 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. Кримінальна відповідальність та її підстави. Закон про 

кримінальну відповідальність  

План 

1. Поняття і юридичні підстави кримінальної відповідальності. 

2. Виникнення та припинення кримінальної відповідальності. 

3. Форми кримінальної відповідальності. 

4. Поняття і значення кримінального закону України. 

 

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. Чинність закону про кримінальну відповідальність у 

часі та просторі  

 

План  

1. Принципи чинності кримінального закону у просторі. 

2. Чинність кримінального закону у часі. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Становлення і розвиток кримінального законодавства. Діюче 

кримінальне законодавство України. 

2. Правові наслідки засудження особи за межами України. 

3. Основні принципи кримінального права. 
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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. Вереша Р.В. Суб’єктивні елементи підстав кримінальної 

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

2.4 Тема 4. Поняття злочину. Склад 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. 

 

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. 
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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. 

 

2.5 Тема 5. Об’єкт злочину 

 

План  

 

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

2. Основний і додатковий безпосередні об'єкти. 

3. Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу 

злочину. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Співвідношення об’єкту і предмету злочину. 

2. Відмінність предмету від об’єкту злочину та від знарядь і засобів 

вчинення злочину. 

 

Література до теми 

1. 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. 

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

3. Коржанський М.Й. Предмет і об’єкт злочину: Монографія. – Д.: 

Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.  
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2.6 Тема 6. Об’єктивна сторона складу злочину 

 

План 

 

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

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. 
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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. 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. 

 

2.7 Тема 7. Суб’єкт злочину  

 

План 
 

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

факультативні ознаки суб'єкта злочину. 

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

суб'єкта. 

3. Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності. 

Обмежена осудність. 

4. Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. 

5. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

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

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Види помилок в кримінальному праві. 

2. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за 

відсутністю офіційних документів, що його підтверджують. 

3. Ознаки медичного критерію неосудності. 

4. Ознаки юридичного критерію неосудності. 

5. Види примусових заходів медичного характеру. 

6. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 
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Література до теми 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

с. 

4. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. 

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

7. 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. 

8. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 

„кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” /В.О. 

Меркулова. – К., 2003. – 35 с. 

9. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в 

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

 

2.8 Тема 8. Суб’єктивна сторона складу 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. 

 

Завдання для самостійної роботи 
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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. 
 

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

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

4. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія / 

Національна академія внутрішніх справ України / М.Й. Коржанський (наук. 

ред.). – К. : Атіка, 2002. – 143 с. 

5. 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. 

 

2.9 Тема 9. 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. 
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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. 

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. 
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2.10 Тема 10. Співучасть у злочині.  

 

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. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Співучасть у злочині із спеціальним суб'єктом. 

2. Відповідальність інших співучасників при добровільній відмові 

виконавця. 

3. Форми співучасті. 

4. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої 

групи чи злочинної організації. 

5. Добровільна відмова співучасників. 

 

Література до теми 

1. 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. 

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

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

3. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. 

для студ. вищ. навч. зал. 2-е вид. – К.: Атіка, 2009. – 512 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. Ковітіді О.Ф. Види співучасників і значения їх класифікації для 

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

7. 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. 

8. 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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2.11 Тема 11. Повторність, сукупність і рецидив злочинів 

 

План  
 

 

1. Поняття і ознаки множинності. Види множинності злочинів. 

2. Сукупність злочинів та її ознаки. 

3. Види сукупності злочинів. Відмежування сукупності злочинів від 

одиничного злочину. 

4. Поняття та ознаки повторності злочинів. Види повторності злочинів. 

5. Поняття і ознаки рецидиву злочину. Види рецидиву. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 

Прості та складні одиничні злочини. 

2. Відмежуванням сукупності злочинів від конкуренції норм. 

3. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 

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. 

 

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. 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. 

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

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

– № 5(81). – С. 35–39. 

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

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

2007. – 201 с. 
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2.12 Тема 12. 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). 

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. 
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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. 

2.13 Тема 13. Поняття та система 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. 
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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. 

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

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

 

 

2.14 Тема 14. Наукові основи кваліфікації злочинів 

 

План 

 

1. Поняття та види кваліфікації злочинів.  

2. Принципи кваліфікації злочинів. 

3. Підстави кримінально-правової кваліфікації злочинів: 

а) суспільно-небезпечне діяння як фактична підстава кваліфікації; 

б) склад злочину – нормативно-правова (юридична) підстава кваліфікації 

злочинів. 

4. Елементи і ознаки складу злочину, їх види і значення для кваліфікації 

злочинів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Логіко-гносеологічні аспекти кваліфікації злочинів. 

2. Етапи кваліфікації злочинів. 

3. Кваліфікація незакінченого злочину (готування до злочину та замах на 

злочин). 

4. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті. 

5. Кваліфікація злочинів при їх множинності: повторності, сукупності, 

рецидиві. 

6. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. 
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7. Помилки кваліфікації, їх причини та негативні наслідки. 

 

Література до теми 

1. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Одиничні злочини: поняття, види, 

кваліфікація: Монографія / І.О. Зінченко, В.І.Тютюгін. – Харків: 

Видавництво «ФІНН», 2010. – 256 с. 

2. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования (2-е изд., перераб. и доп.) – М.: ИД63 «Юриспруденция», 2009 – 

256 с. 

3. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации 

преступлений: учеб. пособие/ под ред. А.И. Рарога. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. – 176 с. 

4. Кузнєцов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: 

Підручник. (2-е вид., перероб.); За заг. ред. професорів Є.М. Мойсеєва та 

О.М. Джужи, наук., ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.: КНТ, 2007. – 300 

с.  

5. Кузнєцов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: 

Підручник. (2-е вид., перероб.); За заг. ред. професорів Є.М. Мойсеєва та 

О.М. Джужи, наук., ред. к.ю.н., доц. І.А.Вартилецька. – К.: КНТ, 2007. 300 с. 

6. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции 

по спецкурсу «Основы квалификации преступлений»/Науч. ред. и предисл. 

академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – 336 

с. 

7. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за 

кримінальним правом України: Наук.-практ. посіб. – К.: Вищ. шк., 2011. – 96 

С. 

 

2.15 Тема 15. Поняття та види злочинів 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." 
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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. 

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. 

 

2.16 Тема 16. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів 

проти національної безпеки України 

 

План 

 

1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади: особливості 

конструкції юридичних складів та види цього злочину.  

2. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: 

аналіз юридичних складів злочину, особливості кваліфікації за сукупністю з 

іншими злочинами.  

3. Державна зрада: аналіз юридичного складу злочину; особливості 
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звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила державну 

зраду.  

4. Диверсія: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін 

юридичного складу злочину, форми диверсії.  

5. Шпигунство: аналіз юридичного складу злочину; особливості 

звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила шпигунство. 

 

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." 

 

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. 

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. 
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2.17 Тема 17. Загальна кримінально-правова характеристика 

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

8. 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. 

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. 
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2.18 Тема 18. Злочини, що становлять небезпеку для життя і 

здоров’я людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування та 

інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини  

 

План 

 

1. Погроза вбивством: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін 

складу злочину, відмежування від готування до умисного вбивства.  

2. Зараження венеричною хворобою;  

3. Злочини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування 

(незаконна лікувальна діяльність, ненадання допомогти хворому медичним 

працівником, неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником, порушення прав пацієнта, незаконне 

проведення дослідів над людиною, порушення встановленого законом 

порядку трансплантації органів або тканин людини, насильницьке донорство, 

незаконне розголошення лікарської таємниці). 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби.  

2. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби. 

3. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби: особливості юридичних складів злочинів. 

4. Злочини, що ставлять в небезпеку життя та здоров’я людини 

(незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; ненадання допомоги 

особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані; неналежне виконання 

обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей): загальна характеристика, 

особливості юридичних складів. 

 

 

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. 

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 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. 

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. 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. 

 

2.20 Тема 20. 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-

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

456 с. 
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2.21 Тема 21. Загальна кримінально-правова характеристика 

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Кримінально-правова характеристика окремих 

складів злочинів проти виборчих та трудових прав громадян 

 

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, 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.  

2. 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 

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. 

 

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. 
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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. 

 
 

2.22 Тема 22. Кримінально-правова характеристика окремих складів 

злочинів в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

проти інших особистих прав і свобод, проти сім’ї, проти свободи совісті 

 

План 

1. Злочини у сфері охорони права інтелектуальної власності. 

2. Злочини проти сім'ї. 

3. Злочини проти свободи совісті 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Злочини, що посягають на свободу світогляду і віросповідання, 

порядок відправлення релігійних культів та порядок поводження з 

культовими (релігійними) цінностями (пошкодження релігійних споруд чи 

культових будинків; незаконне утримування, осквернення або знищення 

релігійних святинь; перешкоджання здійсненню релігійного обряду; 

посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів): особливості юридичних складів 

злочинів. 

 

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. 
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2.23 Тема 23. Поняття, види та загальна кримінально-правова 

характеристика злочинів проти власності. Некорисливі злочини проти 

власності  

 

План 

 

1. Загальна характеристика і види злочинів проти власності. 

2. Корисливі злочини проти власності. 

3. Некорисливі злочини проти власності. 

 

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. 

7. Умисне знищення або пошкодження майна: особливості юридичних 

складів злочину.  

8. Необережне знищення або пошкодження майна: особливості 

конструкції об’єктивної сторони юридичного складу злочину.  

9. Погроза знищення майна: аналіз юридичного складу злочину.  

 

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. 
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2.24 Тема 24. Корисливі посягання, пов’язані з незаконним 

обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб та не 

пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або на користь 

інших осіб 

 

План 

 

1. Розкрадання чужого майна як родова юридична конструкція окремих 

корисливих посягань на власність. Ознаки, форми та види розкрадання. 

2. Крадіжка: таємний спосіб викрадення майна як специфічна ознака 

крадіжки; кваліфіковані види крадіжки.  

3. Грабіж: відкритий спосіб викрадення майна як специфічна ознака 

грабежу; кваліфіковані види грабежу; характер насильства і погрози 

насильством при насильницькому грабежі.  

4. Розбій: особливості конструкції  основного юридичного складу 

злочину; характер насильства і погрози насильством при розбої; 

кваліфіковані види розбою.  

5.Шахрайство: предмет та способи шахрайства як специфічні елементи 

його юридичних складів; шахрайство та інші злочини - розмежування та 

кваліфікація за сукупністю злочинів.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних 

мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання: особливості предмета 

злочину та способів його вчинення.  

2. Вимагання: аналіз юридичних складів злочину; відмежування 

вимагання від насильницького грабежу та розбою, кваліфікація за 

сукупністю  з іншими злочинами. 

3. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем: особливості юридичних складів 

злочинів, розмежування з іншими злочинами проти власності.  

4. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою: особливості юридичних складів злочину, відмежування від 

шахрайства, привласнення та розтрати майна.  

5. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї: особливості юридичного складу злочину. 

 

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. 
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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. 

 

2.25 Тема 25. Поняття, загальна кримінально-правова характеристика 

злочинів у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері кредитно-

фінансової, банківської і бюджетної систем України, у сфері 

банкрутства.  

 

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 

 

1. Злочини у сфері банкрутства. 

2.  Злочин у сфері приватизації державного та комунального майна. 

3. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і 

використання документів в господарській діяльності. 

4. Злочини, що посягають на свободу господарської діяльності. 

 

 

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., 2015. – 

524 с. 



 55 

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. 

 

2.26 Тема 26. Злочини проти довкілля 

 

План 

 

1. Родовий об’єкт злочинів проти довкілля.  

2. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти довкілля. 

3. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання 

землі, її надр (забруднення або псування земель; порушення правил охорони 

надр; безгосподарське використання земель): загальна характеристика, 

особливості юридичних складів злочинів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти 

власності: розмежування юридичних складів цих груп злочинів та 

кваліфікація за сукупністю злочинів. 

2. Злочини проти екологічної безпеки (порушення правил екологічної 

безпеки; невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 

забруднення; приховування або перекручення відомостей про екологічний 

стан або захворюваність населення; проектування чи експлуатація споруд без 

систем захисту довкілля): загальна характеристика, особливості юридичних 

складів злочинів.  

3. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання 

водних ресурсів та атмосферного повітря (порушення правил охорони вод; 

забруднення моря; порушення законодавства про континентальний шельф 

України; забруднення атмосферного повітря): загальна характеристика та 

особливості юридичних складів злочинів. 
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4. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання 

об’єктів флори і фауни. (знищення або пошкодження лісових масивів; 

незаконна порубка лісу; порушення законодавства про захист рослин; 

незаконне полювання; незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом; проведення  вибухових робіт з порушенням 

правил охорони рибних запасів; порушення ветеринарних правил; умисне 

знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та 

об’єктів природно-заповідного фонду): загальна характеристика та 

особливості юридичних складів злочинів. 

 

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. 

 

2.27 Тема 27. Поняття, загальна кримінально-правова 

характеристика і види злочинів 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  

 

2.28 Тема 28. Створення злочинної організації, терористичної групи та 

інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються 

ними чи пов’язані з ними. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами 

 

План 

 

1. Створення злочинної організації: аналіз юридичного складу злочину; 

підстава звільнення від кримінальної відповідальності.  

2. Бандитизм: ознаки банди, форми бандитизму, особливості 

кваліфікації бандитизму, пов’язаного з вчиненням інших злочинів. 

3. Терористичний акт: особливості юридичних складів злочину; 

підстава звільнення від кримінальної відповідальності.  

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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4. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 

речовинами чи радіоактивними матеріалами.  

5. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів: 

особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу злочину.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань: особливості юридичних складів злочину; підстава звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

2. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем: аналіз 

юридичних складів злочину, відмежування від інших злочинів, кваліфікація 

за сукупністю з іншими злочинами. 

3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами: аналіз юридичних складів злочину, кваліфікація за 

сукупністю з іншими злочинами; підстава звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

4. Незаконне поводження  з радіоактивними матеріалами: особливості 

юридичних складів злочину. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 


