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1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Обсяг 

навчальної  дисципліни 

(денна форма ) 

Статус навчальної дисципліни: 

нормативна 

 

 

 

Рік підготовки: 2,3 

Семестр: 4,5 

 

 

Кількість кредитів ECTS: 6/6 

Загальна кількість годин: 180/180 

Шифр та назва спеціальності: 081 «Право» 

Галузь знань 08 Право 

 

Лекції (теоретична підготовка): 34/24 

 

Практичні: 26/36 

 

Самостійна робота: 120/120 

Вид контролю: залік, екзамен 

 

Навчальна дисципліна "Кримінальне право України" у системі юридичних 

дисциплін належить до фундаментальних і профілюючих. 

Кримінальне право як галузь у системі права відображає політику держави у сфері 

боротьби зі злочинністю. Воно базується на положеннях Конституції України й 

безпосередньо впливає на становлення та розвиток таких галузей права, як кримінально-

процесуальне та кримінально-виконавче, тісно взаємодіє з цивільним, трудовим, 

адміністративним та іншими галузями права, а також із кримінологією, криміналістикою, 

судовою медициною, судовою психіатрією, юридичною психологією. 

Кримінальне право як фундаментальна навчальна дисципліна і наука спонукає 

студента до творчого опанування не тільки лекційного матеріалу, а й матеріалів підручників 

та іншої кримінально-правової літератури; до самовиховання та набуття навичок наукового 

дискутування з проблемних питань: доказово й аргументовано, з теоретичним і практичним 

обґрунтуванням, урахуванням зарубіжного досвіду. 

Після завершення вивчення дисципліни «Кримінальне право» студенти можуть 

вільно оперувати основними поняттями з кримінального права: розуміти сутність 

кримінального правопорушення, його складових (кримінального проступку, злочину), 

досліджувати особливості стадій вчинення кримінальних правопорушення, співучасті, 

множинності, обставин, що виключають злочинність, знати специфіку окремих видів 

кримінальних правопорушень. Студенти також можуть використовувати практичні 

навички при вирішенні конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо у 

майбутній професійній діяльності. 

Програма курсу «Кримінальне право» підготовлена з урахуванням типових програм 

для вищих навчальних закладів. Навчальний курс « Кримінальне право» розрахований на 

студентів закладів вищої освіти з урахуванням наявності у них базового рівня знань 

(середньої освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки 

бакалавра. Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної 

системи (ECTS). 
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Предметом вивчення  навчальної дисципліни є кримінальне законодавство, яке 

визначає, які діяння є кримінальним правопорушеннями, кримінальними проступками, 

злочинами, елементи та ознаки складів кримінальних правопорушень.  

Після завершення вивчення дисципліни «Трудове право» студенти можуть вільно 

оперувати основними категоріями трудового права, характеризувати сутність трудових 

правовідносин (індивідуальних і колективних), використовувати практичні навички при 

вирішенні конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо. 

Мета. Боротьба зі злочинністю є одним з основних напрямків у роботі 

правоохоронних органів: прокуратури, органів внутрішніх справ, юстиції тощо. Від 

успішного розв'язання цієї проблеми безпосередньо залежить соціальний і економічний 

добробут суспільства, насамперед захист основоположних прав і свобод особи. Успіхи в 

подоланні злочинності є необхідною умовою функціонування дійсно правової держави. 

Курс кримінального права згідно зі структурою Кримінального кодексу України 

поділяється на загальну і особливу частини. 

Загальна частина кримінального права містить норми, які визначають завдання, 

принципи і підстави кримінальної відповідальності, формулюють інститути, що належать 

до кримінального правопорушення і покарання, визначають порядок призначення, а також 

звільнення від покарання і його відбування. 

Особливу частину кримінального права становлять норми, що визначають суспільно 

небезпечні діяння, які є злочинами, та покарання, що застосовуються до осіб, які їх вчинили. 

Завдання. Курс кримінального права має висвітлити стрижневі та дискусійні 

проблеми в цій галузі й сприяти формуванню у студентів творчих здібностей і навичок 

засвоєння викладеного матеріалу. Основною методичною ідеєю викладання курсу є 

"навчити вчитися" кримінальному праву. Отже, неодмінною вимогою має бути проблем-

ність викладання. 

Дисципліна "Кримінальне право України" має чітку практичну спрямованість. Знання 

кримінального законодавства, його застосування й наукове пояснення — не самоціль, а 

засіб ефективної боротьби із суворим дотриманням законності дипломованих юристів зі 

злочинністю. 

Під час вивчення цієї дисципліни мають використовуватися рішення Конституційного 

Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України, практика інших судів і 

слідчих органів з конкретних справ. Студентам рекомендується постійно вивчати матеріали 

часописів "Офіційний вісник України", "Відомості Верховної Ради України", "Право 

України", "Вісник Верховного Суду України", "Юридичний вісник України", "Закон і 

бізнес" та ін., а також користуватися інформацією, яку надає соціологія цієї галузі права. 

Курс «Кримінальне право» для студентів ІІ курсу розрахований на IV-й семестр, 

передбачає: 34 лекційних, 26 практичних години, а також 120 годин самостійної роботи; 

для студентів ІІІ курсу розрахований на V семестр, передбачає: 24 лекційних, 36 

практичних години, а також 120 годин самостійної роботи.  

Програма навчальної дисципліни складається з 6-ти кредитів   на 2 курсі IV семестру та з 

6-ти кредитів  на 3 курсі V семестру:  

2 курс IV семестр 

 

1. Поняття кримінального права України. Кримінальна відповідальність. Поняття та ознаки 

складу кримінального правопорушення. 

2. Характеристика елементів складу кримінального правопорушення. 
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3. Поняття, види та стадії вчинення кримінального правопорушення. Поняття і види 

співучасті у кримінальному правопорушенні. 

4. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що виключають злочинність 

діяння 

5. Заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Покарання та його види. Основні засади призначення та звільнення від покарання. 

Звільнення від покарання 

6. Поняття судимості та примусових заходів медичного характеру. Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

3 курс V семестр 

1. Загальна характеристика особливої частини кримінального права. Злочини проти основ 

національної безпеки. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи 

2. Кримінальні правопорушення проти волі, честі, гідності, проти статевої недоторканості. 

Кримінальні правопорушення  проти виборчих, трудових та інших конституційних прав і 

свобод людини і громадянина. Кримінальні правопорушення проти власності. 

3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Кримінальні 

правопорушення проти довкілля. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

4. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Кримінальні 

правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державного кордону 

України, забезпечення призову та мобілізації. Кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

5. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж  і мереж електрозв’язку. Кримінальні 

правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх 

аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. 

Кримінальні правопорушення  у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

6. Кримінальні правопорушення  проти правосуддя. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні 

правопорушення). Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні компетентності 

відповідно до вимог освітньої програми: 

 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
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ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово 

ЗК6  Навички використання комунікаційних технологій. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК15 Прагнення до збереження навколишнього середовища 

СК3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи 

СК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини 

СК5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права 

СК7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей  права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

СК14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації 

СК15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 
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СК 17 Здатність до застосування в юридичній діяльності системи кримінально-

правових норм, які визначають підстави та принципи кримінальної 

відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними 

і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

СК 19 Здатність здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних 

правопорушень.  

СК 20 Здатність застосовувати засоби, прийоми та методи збирання, дослідження, 

оцінки доказів для розкриття, розслідування, судового розгляду та 

попередження кримінальних правопорушень 

СК 21 Здатність застосовувати нормативно-правові засади здійснення 

оперативно-розшукової діяльності 

 Програмні результати навчання 

ПРН 1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.. 

ПРН 2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ПРН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

ПРН 10 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію 

ПРН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

ПРН13 . Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту 

ПРН15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

ПРН20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ іпроцесів 
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ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях 

 

3. Короткий зміст дисципліни. 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  (2 курс, 4 семестр) 

1. Поняття кримінального права України. Кримінальна відповідальність. 

Поняття та ознаки складу кримінального правопорушення. 

Тема 1. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права. Закон 

про кримінальну відповідальність та його тлумачення. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі  

Тема 2. Поняття кримінального правопорушення. Поняття та ознаки  

кримінального проступку. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Кримінальна 

відповідальність та її підстави. Склад кримінального правопорушення (поняття, ознаки, 

види). 

2. Характеристика елементів складу кримінального правопорушення. 

Тема 1. Об’єкт складу кримінального правопорушення. 

Тема 2. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення (поняття та 

значення). Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення 

Тема 3. Суб’єкт кримінального правопорушення (особа, яка підлягає кримінальній 

відповідальності). 

Тема 4. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення (поняття, 

значення та форми вини). Мотив та мета кримінального правопорушення. Емоційний стан. 

Помилка та її кримінально-правове значення. 

 

3. Поняття, види та стадії вчинення кримінального правопорушення. Поняття 

і види співучасті у кримінальному правопорушенні.  

Тема 1. Стадії кримінального правопорушення (поняття, види). Готування до 

кримінального правопорушення. Замах на кримінальне правопорушення. Добровільна 

відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця 

Тема 2. Співучасть у кримінальному правопорушенні (поняття та ознаки). Види 

співучасників. Кримінальна відповідальність співучасників. Форми співучасті. Ексцес 

виконавця. Добровільна відмова співучасників від вчинення кримінального 

правопорушення. Причетність до кримінального правопорушення. 

4. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що виключають 

злочинність діяння 

Тема 1. Повторність, сукупність і рецидив кримінальних правопорушень 

(множинність кримінальних правопорушень): поняття та кримінально-правова 

характеристика.  

Тема 2. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття та види. 

5. Заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. Покарання та його види. Основні засади призначення та звільнення 

від покарання. Звільнення від покарання 
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Тема 1. Заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від кримінальної 

відповідальності (правові наслідки та види).  

Тема 2. Поняття, ознаки, значення та класифікація покарань. Правові наслідки 

ухилення від покарання. Загальні засади призначення покарання. Обставини, що 

пом’якшують покарання і які обтяжують покарання 

 

6. Поняття судимості та примусових заходів медичного характеру. Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх.  

 

Тема 1. Поняття та правові наслідки судимості. Погашення судимості. Обчислення 

строків погашення судимості. Зняття судимості. Поняття, види та мета примусових заходів 

медичного характеру та їх застосування. Поняття, мета та порядок застосування 

примусового лікування 

Тема 2. Підстави кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання неповнолітніх 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (3 курс, 5 семестр) 

1.  Загальна характеристика особливої частини кримінального права. Злочини проти 

основ національної безпеки. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я 

особи. 

Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові 

основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Тема 2. Поняття та види злочинів проти основ національної безпеки України. 

Кримінально-правова характеристика окремих злочинів проти національної безпеки 

України 

Тема 3. Загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. Кримінально-правова характеристика 

окремих кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

 

2. Кримінальні правопорушення проти волі, честі, гідності, проти статевої 

недоторканості. Кримінальні правопорушення  проти виборчих, трудових та інших 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Кримінальні правопорушення 

проти власності. 

Тема 1. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

Тема 2. Загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

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

громадянина. Кримінально-правова характеристика окремих складів кримінальних 

правопорушень проти виборчих та трудових прав громадян. 

Тема 3. Поняття, види та загальна кримінально-правова характеристика 

кримінальних правопорушень проти власності. Некорисливі кримінальні правопорушення 

проти власності.  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 
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3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Кримінальні 

правопорушення проти довкілля. Кримінальні правопорушення проти громадської 

безпеки. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

Тема 1. Поняття, загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності. Кримінальні правопорушення у сфері 

кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України, у сфері банкрутства. 

Кримінальні правопорушення у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності господарюючих суб’єктів, у сфері обслуговування споживачів та використання 

фінансових ресурсів та обігу цінних паперів 

Тема 2. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Тема 3. Поняття, загальна кримінально-правова характеристика і види 

кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Порушення різних правил, що 

забезпечують громадську безпеку 

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. Кримінальні 

правопорушення порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною 

небезпекою. 

 

4. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державного кордону України, забезпечення призову та мобілізації. Кримінальні 

правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. 

Тема 1. Поняття та система транспортних кримінальних правопорушень. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на безпеку руху або експлуатацію 

залізничного, водного чи повітряного транспорту. Кримінальні правопорушення, що 

посягають на безпеку руху або експлуатацію автотранспорту і міського електротранспорту. 

Інші кримінальні правопорушення, що посягають на безпечну роботу транспорту 

Тема 2. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності 

Тема 3. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації, яка є власністю держави. Кримінальні правопорушення у сфері 

недоторканності державного кордону України і безпеки міжнародних польотів, 

забезпечення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 

експортному контролю. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення призову та 

мобілізації, а також військового обліку і підготовки військовозобов’язаних 

Тема 4. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. Кримінальні правопорушення у сфері використання державних символів. 

Кримінальні правопорушення проти представників влади, працівників правоохоронних 

органів, членів громадських формувань. Кримінальні правопорушення у сфері 

використання документів і засобів отримання інформації 

 

5. . Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж  і мереж електрозв’язку. 
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Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення. Кримінальні правопорушення  у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

Тема 1. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж  і мереж 

електрозв’язку. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Порушення правил 

експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, 

яка в них оброблюється. 

Тема 2. Поняття і види кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших 

предметів, небезпечних для здоров’я населення. Кримінальні правопорушення, пов’язані з 

незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу. 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними 

засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення. 

Тема 3. Поняття і загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Кримінально-правова характеристика окремих видів 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності: зловживання владою або 

службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу, службове підроблення, службова недбалість, прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. 

6. Кримінальні правопорушення  проти правосуддя. Кримінальні правопорушення 

проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні 

правопорушення). Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

Тема 1. Поняття і загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень проти правосуддя. Кримінальні правопорушення, які посягають на 

конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і 

суду. Кримінальні правопорушення, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, 

майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства. Кримінальні правопорушення, 

які перешкоджають одержанню достовірних доказів, істинних висновків у справі та 

виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покаранням 

Тема 2. Поняття, види, загальна кримінально-правова характеристика військових 

кримінальних правопорушень. Поняття військового кримінального правопорушення. 

Непокора.  Невиконання наказу. Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Самовільне залишення 

військової частини або місця служби. Дезертирство. Порушення правил поводження зі 
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зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення. Недбале ставлення до військової служби.  Бездіяльність військової влади. 

Мародерство. Пропаганда війни. 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. Пропаганда війни. Планування, підготовка, розв'язування та 

ведення агресивної війни. Застосування зброї масового знищення. Екоцид. Геноцид. 

Піратство. Найманство. 

 

4. Організація навчання. 

 

Тематичний план 

2 курс IV семестр 

 

 

№ Назва теми Всього годин Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Поняття кримінального права України. Кримінальна 

відповідальність. Поняття та ознаки складу кримінального правопорушення. 

1 Поняття і система 

кримінального права. 

Закон про кримінальну 

відповідальність та його 

тлумачення. 

15 2 1 12 

2 Поняття, ознаки, склад, 

класифікація 

кримінального 

правопорушення. 

Кримінальна 

відповідальність та її 

підстави.  

 

15 

2 1 12 

Всього за змістовний модуль 1 30 4 2 24 

Змістовний модуль 2. Характеристика елементів складу кримінального 

правопорушення. 

3 Об’єкт складу 

кримінального 

правопорушення. 

7 2 2 3 

4 Об’єктивна сторона 

складу кримінального 

правопорушення  

8 4 2 2 

5 Суб’єкт кримінального 

правопорушення  

7 2 2 3 

6 Суб’єктивна сторона 

складу кримінального 

правопорушення та її 

8 4 2 2 
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кримінально-правове 

значення. 

Всього за змістовний модуль 2 30 12 8 10 

Кредитний модуль 3. Поняття, види та стадії вчинення кримінального 

правопорушення. Поняття і види співучасті у кримінальному правопорушенні.  

7 Стадії кримінального 

правопорушення  

14 2 2 10 

8 Співучасть у 

кримінальному 

правопорушенні. 

Причетність до 

кримінального 

правопорушення. 

16 2 2 12 

Всього за змістовний модуль 3 30 4 4 22 

Змістовний модуль 4. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що 

виключають злочинність діяння 

9 Повторність, сукупність і 

рецидив кримінальних 

правопорушень та 

кримінально-правова 

характеристика.  

16 2 2 12 

10 Обставини, що 

виключають злочинність 

діяння: поняття та види. 

14 2 2 10 

Всього за змістовний модуль 

4. 

30 4 4 22 

Змістовний модуль 5. Заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Покарання та його види. Основні засади 

призначення та звільнення від покарання. Звільнення від покарання 

11 Заходи кримінально-

правового впливу. 

Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

(правові наслідки та 

види).  

15 2 2 11 

12 Поняття, ознаки, 

значення та 

класифікація покарань. 

Засади призначення 

покарань.  

15 2 2 11 

Всього за змістовний модуль 5 30 4 4 22 
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Змістовний модуль 6. Поняття судимості та примусових заходів медичного 

характеру. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.  

13 Поняття та правові 

наслідки судимості. 

Погашення та зняття  

судимості.  

10 2 2 6 

14 Заходи кримінально-

правового характеру 

10 2 1 7 

15 Підстави кримінальної 

відповідальності, 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності та 

відбування покарання 

неповнолітніх 

10 2 1 7 

Всього за змістовний модуль 

6 

30 6 4 20 

Разом за курс 180 34 26 120 

 

3 курс V семестр 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика особливої частини кримінального 

права. Злочини проти основ національної безпеки. Кримінальні правопорушення 

проти життя та здоров’я особи.. 

1 Поняття та система 

Особливої частини 

кримінального права. 

Наукові основи 

кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

16 1 2 13 

2 Злочини проти основ 

національної безпеки. 

Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

життя та здоров’я особи.  

14 2 2 10 

Всього за змістовний модуль 1 30 3 4 23 

Змістовний модуль 2. Кримінальні правопорушення проти волі, честі, гідності, 

проти статевої недоторканості. Кримінальні правопорушення  проти виборчих, 

трудових та інших конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Кримінальні правопорушення проти власності. 
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3 Кримінальні 

правопорушення проти 

волі, честі та гідності 

особи. Кримінальні 

правопорушення проти 

статевої свободи та 

статевої недоторканості 

8 2 2 4 

4 Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

виборчих, трудових та 

інших особистих прав і 

свобод людини і 

громадянина.  

13 1 2 10 

5 Поняття, види та загальна 

кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

власності.  

9 2 2 5 

Всього за змістовний модуль 2 30 5 6 19 

Змістовний модуль 3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. Кримінальні правопорушення проти довкілля. Кримінальні 

правопорушення проти громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти 

безпеки виробництва.  

6 Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

господарської діяльності. 

6 2 2 2 

7 Кримінальні 

правопорушення проти 

довкілля 

9 1 1 7 

8 Кримінально-правова 

характеристика і види 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадської безпеки.  

6 2 2 2 

9 Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки виробництва.  

9 1 1 7 

Всього за змістовний модуль 3 30 6 6 18 



16 
 

Змістовний модуль 4. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення проти громадського 

порядку та моральності. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державного кордону України, забезпечення призову та 

мобілізації. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

10 Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки руху та 

експлуатації транспорту.  

7 1 2 4 

11 Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадського порядку та 

моральності 

8 1 2 5 

12 Кримінальні 

правопорушення у сфері 

охорони державної 

таємниці, недоторканості 

державного кордону 

України, забезпечення 

призову та мобілізації 

7 1 2 4 

13 Поняття, загальна 

характеристика і види 

кримінальних 

правопорушень проти 

авторитету органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян.  

8 1 2 5 

Всього за змістовний модуль 4. 30 4 8 18 

Змістовний модуль 5. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж  

і мереж електрозв’язку. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів або прекурсорів та інші 

кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. Кримінальні 

правопорушення  у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг. 

14 Кримінальні 

правопорушення у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

9 1 2 6 



17 
 

комп’ютерних мереж  і 

мереж електрозв’язку.  

15 Кримінальні 

правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів, їх аналогів 

або прекурсорів та інші 

кримінальні 

правопорушення проти 

здоров’я населення. 

9 1 2 6 

16 Кримінальні 

правопорушення  у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

12 1 2 9 

Всього за змістовний модуль 5 30 3 6 21 

Змістовний модуль 6. Кримінальні правопорушення  проти правосуддя. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення). Кримінальні правопорушення 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

17 Поняття і загальна 

кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

правосуддя.  

10 1 2 7 

18 Кримінальні 

правопорушення проти 

встановленого порядку 

несення військової служби 

(військові кримінальні 

правопорушення). 

10 1 2 7 

19 Кримінальні 

правопорушення проти 

миру, безпеки людства та 

міжнародного 

правопорядку.  

10 1 2 7 

Всього за змістовний модуль 6 30 3 6 21 

Разом за курс 180 24 36 120 
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5. Тематика практичних занять. 

2 курс IV семестр 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття і система кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність та 

його тлумачення. 

План 

1. Поняття кримінального права. Предмет та метод кримінального права. Завдання 

кримінального права. Система кримінального права. Загальна і Особлива частини 

кримінального права.  

2. Поняття і значення принципів кримінального права. Необхідність законодавчого 

визначення принципів кримінального права і його практичне значення.  

3. Поняття кримінального закону, його ознаки, значення та структура.  

4. Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. Місце вчинення 

кримінального правопорушення. Визнання кримінального правопорушення таким, що 

вчинений на території України. 

5. Чинність кримінального закону щодо осіб.  

6. Чинність кримінального закону у часі.  

7. Тлумачення кримінального закону.  

 

Тема 2. Поняття, ознаки, склад, класифікація кримінального правопорушення. Кримінальна 

відповідальність та її підстави. 

План  

1. Поняття і ознаки кримінального правопорушення. Відмінність кримінального 

правопорушення від інших правопорушень.  

2. Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення. 

3. Поняття і ознаки злочину. Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове 

значення.  

4. Поняття кримінальної відповідальності та її підстава  

5. Склад кримінального правопорушення його елементи та види.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 3. Об’єкт складу кримінального правопорушення. 

План 

1 Поняття і значення об’єкта кримінального правопорушення. Механізм заподіяння шкоди 

об’єктові кримінального правопорушення.  

2 Класифікація об’єктів кримінального правопорушення, її критерії і значення.  

3 Поняття предмета кримінального правопорушення, його відмінність від об’єкта 

кримінального правопорушення, знарядь і засобів вчинення кримінального 

правопорушення. Значення предмета кримінального правопорушення.  

4 Потерпілий від кримінального правопорушення.  

 

Тема 4. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 

План 

1. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

2. Суспільно небезпечне діяння.  

3. Суспільно небезпечні наслідки.  
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4. Причиновий зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними 

наслідками та його значення.  

5. Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення кримінального 

правопорушення і їхнє кримінально-правове значення.  

 

Тема 5. Суб’єкт кримінального правопорушення 

План 

1. Поняття і ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального 

правопорушення і особа винного.  

2. Вік як ознака суб’єкта кримінального правопорушення.  

3. Поняття осудності та її зміст.  

4. Поняття і критерії неосудності.  

5. Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

6. Поняття спеціального суб’єкта кримінального правопорушення.  

 

Тема 6. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення та її кримінально-

правове значення. 

План 

1. Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.  

2. Поняття, зміст, форми і критерії вини.  

3. Умисел і його види.  

4. Необережність і її види. Випадок (казус) і його відмінність від кримінальної 

протиправної недбалості.  

5. Мотив, мета та емоційний стан кримінального правопорушення, їхнє кримінально-

правове значення.  

6. Поняття та види помилки в кримінальному праві.  

 

Змістовний модуль 3. 

Тема 7. Стадії кримінального правопорушення 

План  

1. Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення, критерії і значення 

їхнього виділення.  

2. Поняття і ознаки готування до кримінального правопорушення  

3. Поняття, ознаки і види замаху на кримінальне правопорушення.  

4. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні. Дійове каяття 

і його відмінність від добровільної відмови при незакінченому кримінальному 

правопорушенні.  

 

Тема 8. Співучасть у кримінальному правопорушенні. Причетність до кримінального 

правопорушення. 

План 

1. Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні, її  об’єктивні і суб’єктивні  ознаки.  

2. Види співучасників кримінального правопорушення, критерії і значення їхнього 

виділення.  

3. Форми співучасті у кримінальному правопорушенні, критерії і значення їхнього 

виділення. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 
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попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. Характеристика 

цих форм співучасті.  

4. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників кримінального 

правопорушення. Кваліфікація  діянь співучасників кримінального правопорушення.   

5. Ексцес співучасника кримінального правопорушення. Види ексцесу. Вплив ексцесу  на 

кримінальну відповідальність співучасників кримінального правопорушення.  

6. Добровільна відмова співучасників, її особливості і вплив на кримінальну 

відповідальність співучасників кримінального правопорушення.  

 

Змістовний модуль 4. 

Тема 9. Повторність, сукупність і рецидив кримінальних правопорушень та кримінально-

правова характеристика. 

План 

1. Поняття, ознаки і види множинності кримінальних правопорушень.  

2. Поняття одиничного кримінального правопорушення.  

3. Поняття і ознаки сукупності кримінальних правопорушень.  

4. Поняття і види повторності кримінальних правопорушень.  

5. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву кримінальних правопорушень.  

 

Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття та види. 

План 

1. Поняття і ознаки обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.  

2. Необхідна оборона.  

3. Уявна оборона (оборона від уявного посягання).  

4. Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Умови правомірності 

затримання такої особи.  

5. Крайня необхідність.  

6. Фізичний або психічний примус.  

7. Виконання законного наказу або розпорядження.  

8. Діяння, пов’язане з виправданим ризиком.  

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

 

Змістовний модуль 5. 

Тема 11. Заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від кримінальної 

відповідальності (правові наслідки та види). 

План 

1. Поняття, ознаки та види  заходів кримінально-правового впливу. 

2. Поняття, підстави, види і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності.  

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з  дійовим каяттям.  

4. Звільнення від кримінальної відповідальності  у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим.  

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.  

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.  

7. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.  

8. Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила військове кримінальне 

правопорушення, із застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом 

Збройних Сил України. 
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Тема 12. Поняття, ознаки, значення та класифікація покарань. Засади призначення 

покарань. 

План 

1. Поняття, ознаки, мета види покарання. Відмінність покарання від інших видів 

державного примусу і заходів громадського впливу.  

2. Види покарань. Класифікація покарань.  

3. Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного  

класу.  Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

4. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмеження для військовослужбовців.  

5. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі.  

6. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Позбавлення волі на 

певний строк. Довічне позбавлення волі.  

7. Загальні засади призначення  покарання, поняття і зміст.  

Тема 13. Поняття та правові наслідки судимості. Погашення та зняття  судимості.  

План 

1. Поняття і правове значення судимості.  

2. Виникнення і припинення судимості.  

3. Поняття і умови погашення судимості.  

4. Дострокове зняття судимості.  

 

Змістовний модуль 6. 

Тема 14. Заходи кримінально-правового характеру 

План 

1. Поняття заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.  

2. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

3. Примусові заходи медичного характеру: поняття та мета. Особи, до яких застосовуються 

примусові заходи медичного характеру.  

4. Види заходів медичного характеру, підстави і порядок застосування, продовження, зміни 

і припинення.  

5. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство.  

 

Тема 15. Підстави кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання неповнолітніх 

План 

1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру.  

3. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього у зв’язку із закінченням 

строків давності.  

4. Особливості застосування до неповнолітніх покарання.  

5. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання.  

6. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного покарання. 

7. Особливості припинення судимості у неповнолітніх. Умови погашення судимості у 

неповнолітніх.  

3 курс V семестр 

Змістовний модуль 1. 
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Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи 

кваліфікації кримінальних правопорушень. 

План 

1. Поняття, значення і завдання Особливої частини кримінального права 

2. Система Особливої частини Кримінального кодексу України 

3. Поняття кваліфікації злочинів та її значення 

4. Поняття, види та правові наслідки конкуренції кримінально-правових норм 

 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки. Кримінально-правова характеристика 

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

План 

1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України 

2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоровця особи. 

3. Кримінальні правопорушення проти життя особи(ст.115–120 КК). 

4. Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи (ст.121–128 КК). 

5. Кримінальні правопорушення, що ставлять в небезпеку життя та здоров’я особи 

(ст.129–145КК). 

Змістовний модуль 2. 

Тема 3.Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. Кримінальні 

правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

План 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності 

2. Види та кримінально-правовий аналіз кримінальних правопорушень проти волі, честі та 

гідності 

3. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканості 

4. Проблеми застосування ст. 152 «Зґвалтування» КК України та ст. 153«Сексуальне 

насильство» КК України 

5. Кримінально-правова характеристика ст. 154 «Примушування до вступу в статевий 

зв’язок»  

6. Проблеми застосування ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку» КК України та  ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України 

Тема 4. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

План 

1. Загальна кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.  

2. Особливості кримінальних правопорушень проти виборчих прав людини і громадянина. 

3. Особливості кримінальних правопорушень проти трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина 

Тема 5. Поняття, види та загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень проти власності. 

План 
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1. Поняття, види та загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень проти власності.  

2. Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності.   

3. 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 

Змістовний модуль 3. 

Тема 6. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. 

План 

1. Поняття, загальна кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності.  

2. Кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної 

систем України, у сфері банкрутства.  

3. Кримінальні правопорушення у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності господарюючих суб’єктів, у сфері обслуговування споживачів та використання 

фінансових ресурсів та обігу цінних паперів 

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

План 

1. Загальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля. 

2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти екологічної безпеки. 

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері землевикористання, охорони надр, 

атмосферного повітря. 

4. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері охорони водних ресурсів. 

5. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері лісовикористання, захисту 

рослинного і тваринного світу. 

 

Тема 8. Кримінально-правова характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки.  

План 

1. Поняття, види кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та їх загальна 

характеристика. 

2. Кримінальні правопорушення, що сприяють створенню і діяльності організованих груп, 

злочинних організацій і озброєних банд. 

3. Кримінальні правопорушення, пов’язані із тероризуванням населення, утворенням 

непередбачених законом воєнізованих або озброєних формувань. 

4. Кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням правил придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, а також радіоактивних матеріалів. 

Тема 9. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва.  

План 

1. Поняття, види та особливості кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва.  

2. Кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням правил безпеки при виконанні 

робіт з підвищеною небезпекою. 

 

Змістовний модуль 4. 
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Тема 10. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

План 

1. Поняття та система транспортних кримінальних правопорушень.  

2. Кримінальні правопорушення, що посягають на безпеку руху або експлуатацію 

залізничного, водного чи повітряного транспорту.  

3. Кримінальні правопорушення, що посягають на безпеку руху або експлуатацію 

автотранспорту і міського електротранспорту.  

4. Інші кримінальні правопорушення, що посягають на безпечну роботу транспорту 

 

Тема 11. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності 

План 

1. Поняття і характеристика кримінальних правопорушень проти громадського порядку та 

моральності і їх видів. 

2. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку. 

3. Кримінальні правопорушення  проти моральності. 

 

Тема 12. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державного кордону України, забезпечення призову та мобілізації 

План 

1. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної 

інформації, яка є власністю держави.  

2. Кримінальні правопорушення у сфері недоторканності державного кордону України і 

безпеки міжнародних польотів, забезпечення порядку здійснення міжнародних передач 

товарів, що підлягають державному експортному контролю.  

3. Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення призову та мобілізації, а також 

військового обліку і підготовки військовозобов’язаних 

 

Тема 13. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян.  

План 

1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

2. Кримінальні правопорушення у сфері використання державних символів.  

3. Кримінальні правопорушення проти представників влади, працівників правоохоронних 

органів, членів громадських формувань.  

4.  Кримінальні правопорушення у сфері використання документів і засобів отримання 

інформації 

 

Змістовний модуль 5. 

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж  і мереж електрозв’язку. 

План 
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1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання ЕОМ, 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.  

3. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи 

правил захисту інформації, яка в них оброблюється. 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення 

проти здоров’я населення. 

План 

1. Поняття і види кримінальних правопорушень проти здоров’я населення.  

2. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та 

інших предметів, небезпечних для здоров’я населення.  

3. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і 

одурманюючих засобів, а також допінгу.  

4. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними 

засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення 

Тема 16. Кримінальні правопорушення  у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

План 

1. Поняття і загальна кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг.  

2. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем, 

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу,  

3. Особливості застосування кримінальних правопорушень «Службове підроблення», 

«Службова недбалість»  

4. Кримінальні правопорушення, пов’язані з прийняттям, одержанням та пропозицією  

неправомірної вигоди службовій особі. 

Змістовний модуль 6. 

Тема 17. Поняття і загальна кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень проти правосуддя.  

План 

1. Поняття і загальна кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень 

проти правосуддя.  

2. Кримінальні правопорушення, які посягають на конституційні принципи діяльності 

органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду.  

3. Кримінальні правопорушення, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, 

майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства.  

4. Кримінальні правопорушення, які перешкоджають одержанню достовірних доказів, 

істинних висновків у справі та виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покаранням 
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Тема 18. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення). 

План 

1. Поняття, види, загальна  характеристика військових кримінальних правопорушень.  

2. Кримінально-правова характеристика окремих видів кримінальних правопорушень 

проти встановленого порядку несення військової служби 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

План 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку.  

2. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства.  

3. Кримінальні правопорушення проти міжнародного правопорядку 

6. Завдання для самостійної роботи. 

Студенти виконують реферативні завдання (презентації) або міні-дослідження (есе) 

з обраної проблематики за погодженням із викладачем. 

Змістовний модуль 1. 

1. Поняття та ознаки кримінального права України. 

2. Принципи кримінального права України. 

3. Функції кримінального права. 

4. Предмет та метод правового регулювання кримінального права України. 

5. Система кримінального права України. 

6. Кримінальне право та інші галузі права. 

7. Історія розвитку кримінального законодавства в Україні. 

8. Проблема чинності та зворотної сили «проміжного» закону про кримінальну 

відповідальність. 

9. Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. 

10. Наукові підходи до визначення кримінальної відповідальності. 

11. Наукові підходи до визначення моментів початку та припинення кримінальної 

відповідальності. 

12. Склад кримінального правопорушення як підстава кримінальної відповідальності. 

13. Проблема «позитивної» кримінальної відповідальності. 

14. Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання». 

15. Визначення поняття кримінального правопорушення на різних етапах розвитку 

людської цивілізації. 

16. Історично мінливий характер поняття кримінального правопорушення, 

криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь. 

17. Основні типи законодавчого визначення поняття кримінального правопорушення. 

Теоретичні та нормативні проблеми змісту окремих ознак кримінального правопорушення. 

18. Кримінально-правова природа та співвідношення понять: «кримінальне 

правопорушення», «склад кримінального правопорушення», «фактичний склад 

кримінального правопорушення», «юридичний склад кримінального правопорушення», 

«суспільно небезпечне діяння». 

19. Кримінально-правовий зміст понять: «суспільно небезпечні наслідки», «кримінально 

протиправні наслідки», «правові наслідки», «кримінально-правові наслідки». 

20. Склад кримінального правопорушення: юридична модель та наукова абстракція. 

21. Форми (способи) описання суспільно небезпечного діяння в положеннях КК України. 
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22. Класифікація складів кримінального правопорушення. 

23. Співвідношення понять «кримінальне правопорушення» та «склад кримінального 

правопорушення». 

 

Змістовний модуль 2. 

1. Суспільні відносини як об’єкт кримінального правопорушення. 

2. Структура суспільних відносин. 

3. Предмет кримінального правопорушення. 

4. Місце предмета у складі конкретного кримінального правопорушення. 

5. Предмет кримінально протиправного впливу. 

6. Класифікація об’єктів кримінального правопорушення «по вертикалі». 

7. Класифікація об’єктів кримінального правопорушення «по горизонталі». 

8. Особливості кримінальної відповідальності за бездіяльність. 

9. Види причинного зв’язку та проблеми його встановлення. 

10. Відмінність знарядь вчинення кримінального правопорушення від засобів, а також 

знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення від предмета. 

11. Зв’язок між об’єктивною стороною кримінального правопорушення та об’єктом 

кримінального правопорушення. 

12. Відображення ознак об’єктивної сторони в положеннях кримінального законодавства. 

13. Вина та її форми. 

14. Співвідношення вини та винності. 

15. Зміст вини. 

16. Сутність вини. 

17. Ступінь вини. 

18. Об’єктивне та суб’єктивне ставлення в вину. 

19. Спеціальні види умислу. 

20. Змішана форми вини. 

21. Казус (випадок). 

22. Юридична і фактична помилка в кримінальному праві. 

 

Змістовний модуль 3. 

1. Виявлення умислу і готування до кримінального правопорушення: питання 

співвідношення. 

2. Закінчений замах на кримінальне правопорушення. 

3. Незакінчений замах на кримінальне правопорушення. 

4. «Своєчасність» як ознака добровільної відмови. 

5. «Непридатний» замах і його види. 

6. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак співучасті у кримінальному 

правопорушені. 

7. Вчинення кримінального правопорушення організованою групою. 

8. Вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією. 

9. Кримінальна відповідальність співучасників кримінального правопорушення. 

10. Питання відмежування співучасті у кримінальному правопорушені від його 

причетності. 

 

Змістовний модуль 4 

1. Триваюче та продовжуване кримінальне правопорушення, як вид одиничного 

кримінального правопорушення. 

2. Повторність в кримінальному праві України. 
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3. Сукупність – поняття, види та ознаки. 

4. Відмінність між сукупністю та повторністю. 

5. Поняття та значення одиничного кримінального правопорушення. 

6. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності. 

7. Фізичний та психічний примус, як обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. 

8. Уявна оборона, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння. 

9. Відмінність уявної оброни від необхідної оборони. 

10. Співрозмірність, як основана ознака обставин, що виключає кримінальну 

протиправність діяння. 

 

 

Змістовний модуль 5. 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності і кримінально-правові відносини. 

2. Інститут примирення з потерпілим та перспективи його розвитку. 

3. Конкуренція норм при звільненні від кримінальної відповідальності. 

4. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності та їх значення. 

5. Поняття покарання та його ознаки. 

6. Система покарання: перспективи вдосконалення. 

7. Мета покарання у законодавстві та доктрині кримінального права. 

8. Актуальні питання виправлення як мети покарання. 

9. Загальні засади призначення покарання. 

10. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

11. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

12. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання. 

13. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення. 

14. Призначення покарання за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті. 

15. Види звільнення від покарання та його відбування. 

16. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

17. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

18. Амністія та її правова природа. 

19. Звільнення від покарання за хворобою. 

 

Змістовний модуль 6. 

1. Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності. 

2. Кримінально-правові та загальноправові наслідки судимості. 

3. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; 

4. Юридична природа примусових заходів виховного характеру; 

5. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності; 

6. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх; 

7. Особливості призначення покарань неповнолітнім; 

8. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням; 

9. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру; 

10. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності виконання обвинувального вироку; 

11. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання; 

12. Особливості погашення та зняття судимості неповнолітнім. 

 

3 курс V семестр 
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Змістовний модуль 1 

1. Поняття та значення Особливої частини кримінального права України. 

2. Система Особливої частини кримінального права України. 

3. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації. 

4. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. 

5. Особливості злочинів проти основ національної безпеки у політичній сфері. 

6. Особливості злочинів проти основ національної безпеки в інформаційній, 

економічній, екологічній, науково-технологічній і воєнній сферах. 

7. Кримінально-правова характеристика дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України). 

8. Кримінально-правова характеристика посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України (ст. 110 КК України). 

9. Кримінально-правова характеристика посягання на життя державного чи 

громадського діяча (ст. 112 КК України). 

10. Кримінально-правова характеристика державної зради (ст. 111 КК України).  

11. Кримінально-правова характеристика диверсії (ст. 113 КК України). 

12. Кримінально-правова характеристика шпигунство (ст. 114 КК України).  

13. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення державної 

зради та шпигунства. 

14. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах. 

15. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від 

умисного вбивства й вбивства через необережність.  

16. Відмежування тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань. 

17. Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані. 

 

Змістовний модуль 2 

1. Кримінально-правова характеристика кримінального правопорушення, що 

вчиняється в сфері медичного обслуговування. 

2. Торгівля людиною за кримінальним правом України. 

3. Незаконне позбавлення волі та викрадення людини. 

4. Захоплення заручників або тримання особи як заручника. 

5. Інша незаконна угода щодо людини, як ознака ст. 149 КК України. 

6. Експлуатація дітей та відмінність від схожих складів кримінального 

правопорушення. 

7. Відмежування зґвалтування від сексуального насильства. 

8. Відмежування зґвалтування від статевих зносин з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. 

9. Відмежування зґвалтування від примушування до вступу в статевий зв’язок.  

10. Відмежування сексуального насильства від примушування до вступу в 

статевий зв’язок.  

11. Відмежування статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку від розбещення неповнолітніх. 

12. Конституційні права та свободи людини як об’єкт кримінально-правової 

охорони. 

13. Особисті (громадянські) права і свободи людини і громадянина, їх місце в 

системі інших конституційних прав і свобод. 

14. Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 
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15. Порівняльна характеристика порушення недоторканості житла (ст. 162 КК 

України) та порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК України). 

16. Інститут особистої таємниці та її кримінально-правовий захист. 

 

Змістовний модуль 3 

1. Занняття гральним бізнесом: кримінальноправова характеристика. 

2. Відмежування кримінального правопорушення у сфері господарської 

діяльності від суміжних складів. 

3. Значення постпенітенціарної поведінки при вчиненні господарських 

кримінальних правопорушень. 

4. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК 

України): кримінально-правова характеристика. 

5. Загальна характеристика кримінального правопорушення проти довкілля. 

6. Поняття та ознаки кримінального правопорушення проти довкілля. 

7. Особливості складу кримінального правопорушення «Порушення правил 

екологічної безпеки» (ст. 236 КК України). 

8. Особливості складу кримінального правопорушення «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля» (ст. 253 КК України). 

9. Особливості складу кримінального правопорушення «Знищення або 

пошкодження лісових масивів» (ст. 245 КК України). 

10. Особливості складу кримінального правопорушення «Незаконне полювання» 

(ст. 248 КК України). 

11. Особливості складу кримінального правопорушення «Забруднення або 

псування земель» (ст. 239 КК України). 

12. Особливості складу кримінального правопорушення «Забруднення 

атмосферного повітря» (ст. 241 КК України). 

13. Особливості складу кримінального правопорушення «Порушення правил 

охорони вод» (ст. 242 КК України). 

14. Особливості складу кримінального правопорушення «Порушення 

законодавства про континентальний шельф України» (ст. 244 КК України). 

15. Громадська безпека як об’єкт кримінальних правопорушень, передбачених у 

розділі IX Особливої частини КК України. 

16. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти громадської безпеки. 

17. Розмежування створення терористичної групи чи терористичної організації від 

бандитизму та створення злочинної організації. 

18. Особливості предмета кримінального правопорушення проти громадської 

безпеки. 

19. Суспільно небезпечні наслідки та їх характеристика у складах кримінальних 

правопорушень проти безпеки виробництва. 

20. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України), 

відмінність від злочинних посягань на трудові права людини (ст.ст. 171-175 КК України). 

21. Промислова продукція, будівлі і споруди як предмет кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 275 КК України. 

22. Особливості суб’єкту кримінального правопорушення проти безпеки 

виробництва. 

23. Особливості суб’єктивної сторони кримінального правопорушення проти 

безпеки виробництва. 

24. Відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст. 283 КК 

України від ст. 276 КК України. 
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Змістовний модуль 4 

1. Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту за законодавством 

України. 

2. Відмежування незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК 

України) від кримінального правопорушення проти власності. 

3. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу (ст. 290 КК України). 

4. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо-, та нафто-

продуктопроводів (ст. 292 КК України). 

5. Групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України): характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак.  

6. Масові заворушення (ст. 294 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

7. Хуліганство (ст. 296 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

8. Наруга над могилою (ст. 297 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. 

9. Везення, виготовлення, збут або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію, а також порнографічних предметів (ст. 300, 301 КК України). 

10. Створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

11. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

12. Загальна характеристика кримінального правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.  

13. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці (ст. 328 КК 

України). 

14. Кримінально-правова характеристика втрати документів, що містять державну 

таємницю (ст. 329 КК України). 

15. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять 

конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави (ст. 330 КК України). 

16. Кримінально-правова характеристика незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України (ст. 332 КК України). 

17. Кримінально-правова характеристика порушення порядку здійснення міжнародних 

передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК 

України). 

18. Кримінально-правова характеристика порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 

КК України). 

19. Кримінально-правова характеристика ухилення від призову на строкову військову 

службу (ст. 335 КК України). 

20. Кримінально-правова характеристика ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 КК 

України). 

21. Кримінально-правова характеристика ухилення від військового обліку або спеціальних 

зборів (ст. 337 КК України). 

22. Втручання в діяльність державного діяча: кримінально-правовий аналіз складу 

кримінального правопорушення та питання кваліфікації 

23. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча: кримінально-

правовий аналіз складу кримінального правопорушення та питання кваліфікації 



32 
 

24. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника: 

кримінально-правовий аналіз складу кримінального правопорушення та питання 

кваліфікації 

25. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради: 

кримінально-правовий аналіз складу кримінального правопорушення та питання 

кваліфікації 

26. Умисне знищення чи пошкодження майна службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов’язок: кримінально-правовий аналіз складу кримінального 

правопорушення та питання кваліфікації 

27. Незаконне придбання, збут або використання спеціальних засобів отримання 

інформації: кримінально-правовий аналіз складу кримінального правопорушення та 

питання кваліфікації 

28. Умисне пошкодження ліній зв’язку: кримінально-правовий аналіз складу 

кримінального правопорушення та питання кваліфікації 

 

Змістовний модуль 5 

1. Загальна характеристика кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезеня, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ананалогів (ст. 307 

КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

3. Об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 310 

КК України. 

4. Особливості предмету кримінального правопорушення проти здоров’я 

населення. 

5. Кримінально-правові засоби протидії наркотизму. 

6. Загальна характеристика кіберзлочинності. 

7. Врахування положень Конвенції про кіберзлочинність в КК України. 

8. Кримінальна відповідальність за кіберзлочини: закордонний досвід. 

9. Кіберзлочинність: історія проблеми. 

10. Загальна характеристика кримінального правопорушення у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

11. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем 

(ст. 364 КК України). 

12. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми (ст. 364-1 КК України). 

13. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України). 

14. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України). 

15. Кримінально-правова характеристика службового підроблення (ст. 366 КК України). 

16. Кримінально-правова характеристика службової недбалісті (ст. 367 КК України). 

17. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України). 

18. Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення (ст. 368-2 КК України). 

19. Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України). 

20. Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги (ст. 

368-4 КК). 
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21. Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди службовій особі (ст. 369 КК України). 

22. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом (ст. 369-2 КК України). 

23. Кримінально-правова характеристика провокації підкупу (ст. 370 КК України). 

 

Змістовний модуль 6 

1. Проблеми кваліфікації військових кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті. 

2. Відмежування самовільного залишення частини від дезертирства. 

3. Відмежування кримінального правопорушення проти порядку збереження та 

користування військовим майном від кримінального правопорушення проти власності. 

4. Поняття, система та загальна характеристика кримінального правопорушення 

проти порядку проходження військової служби. 

5. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних правопорушень 

проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб. 

6. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних правопорушень 

проти порядку експлуатації військової техніки. 

7. Поняття міжнародних кримінальних правопорушень. 

8. Види кримінальних правопорушень проти безпеки людства. 

9. Кримінально-правова характеристика найманства. 

10. Кримінально-правова характеристика піратства. 

11. Військові кримінальні правопорушення. 

 

7.Політика дисципліни та оцінювання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

Рівень теоретичної підготовки студента визначається під час його усної відповіді на 

теоретичні питання на практичних заняттях, під час складання заліку/екзамену (IV,V 

семестр) та оцінюється за такими критеріями:  

• відповідність змісту; 

• повнота та ґрунтовність викладу; 

• доказовість викладу; 

• термінологічна коректність. 

Студент може отримати 5 балів (“відмінно”), якщо його відповідь повністю 

відповідає змісту питання, усі основні проблеми визначені чітко, розкриті повністю та 

ґрунтовно; студент демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання та 

може викласти свою точку зору з проблеми, що обговорюється; студент досить вільно й 

коректно користується юридичною термінологією.  

Студент може отримати 4 бали (“добре”), якщо його відповідь в основному відповідає 

змісту питання, не всі основні проблеми визначені чітко, не розкриті досить повно та 

ґрунтовно; студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення, 

та відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо низки проблем; студент в 

основному правильно користується юридичною термінологією, невелика кількість помилок 

не перешкоджає розумінню змісту викладеного. 

Студент може отримати 3 бали (“задовільно”), якщо його відповідь лише частково 

відповідає змісту питання, основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і 

без належної глибини; студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні 

положення, та не має своєї точки зору щодо більшості проблем; студент допускає значну 

кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. 

Студент може отримати 2 бали (“незадовільно”), якщо його відповідь не відповідає 

змісту питання, основні проблеми не визначені і не розкриті; доказовість викладу матеріалу 
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і самостійні міркування відсутні; студент майже не користується юридичною 

термінологією. 

Рівень володіння професійно-методичними вміння визначається під час виконання 

студентом практичного завдання (аналіз запропонованої практичної ситуації з точки зору 

застосування норм права, складання власного варіанту її вирішення) на практичних 

заняттях, при виконанні завдань самостійної роботи, під час складання заліку/екзамену 

(IV,V семестр) та оцінюється за такими критеріями: 

• точність та повнота виконання практичного завдання; 

• обґрунтованість правового аналізу конкретної теми з точки зору їх відповідності 

принципам навчання,  вимогам поетапного формування навичок і вмінь. 

Студент може отримати 5 балів (“відмінно”) або «зараховано», якщо завдання 

виконане ним повністю, є комунікативно орієнтованим, відповідає вимогам поетапного 

формування навичок і вмінь та принципам навчання, відбиває специфіку навчання 

правового матеріалу, демонструє володіння студентом юридичною термінологією. За 

розробку, що в основному відповідає вимогам, виконане повністю, проте має незначні 

порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, невелику кількість 

термінологічних помилок, що не перешкоджають розумінню змісту, він може отримати 4 

бали (“добре”) або «зараховано». Практичне завдання, яке виконане частково, має серйозні 

порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, містить значну кількість 

помилок, оцінюється 3 балами (“задовільно”) або «зараховано». Завдання, яке майже чи 

повністю не відповідає встановленим викладачем вимогам, демонструє недоречне 

вживання методичних термінів, оцінюється 0-2 балами (“незадовільно”) або 

«незараховано». 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права 

тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил 

етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до 

екзамену. Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не 

допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини 

заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії 

поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про 

індивідуальних графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 

«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 

змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


35 
 

роботи, виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та 

фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на 

засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

 

8.Розподіл балів за рейтинговою системою  

2 курс IV 

№ Назва теми Всього 

балів 

Практичні 

заняття 

Індивід. 

завдання 

Контрол.  

робота 

Самостійна 

робота 

1 Поняття і система 

кримінального 

права. Закон про 

кримінальну 

відповідальність та 

його тлумачення. 

3 3 - -  

2 Поняття, ознаки, 

склад, класифікація 

кримінального 

правопорушення. 

Кримінальна 

відповідальність та її 

підстави. 

3 3    

Всього за змістовний 

модуль 1.  

6 6    

3 Об’єкт складу 

кримінального 

правопорушення 

3 3    

4 Об’єктивна сторона 

складу 

кримінального 

правопорушення 

3 3    

5 Суб’єкт 

кримінального 

правопорушення 

3 3    

6 Суб’єктивна сторона 

складу 

кримінального 

правопорушення та 

її кримінально-

правове значення. 

3 3    

Всього за  2.  12 12    

7 Стадії 

кримінального 

правопорушення 

3 3    

8 Співучасть у 

кримінальному 

правопорушенні. 

Причетність до 

3 3    
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кримінального 

правопорушення. 

Всього за змістовний 

модуль 3.  

6 6    

9 Повторність, 

сукупність і рецидив 

кримінальних 

правопорушень та 

кримінально-

правова 

характеристика. 

3 3    

10 Обставини, що 

виключають 

злочинність діяння: 

поняття та види. 

3 3    

Всього за змістовний 

модуль 4.  

6 6    

11 Заходи кримінально-

правового впливу. 

Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

(правові наслідки та 

види). 

3 3    

12 Поняття, ознаки, 

значення та 

класифікація 

покарань. Засади 

призначення 

покарань. 

3 3    

Всього за змістовний 

модуль 5.  

6 6    

13 Поняття та правові 

наслідки судимості. 

Погашення та зняття  

судимості. 

3 3    

 Заходи кримінально-

правового характеру 

3 3    

 Підстави 

кримінальної 

відповідальності, 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності та 

відбування 

покарання 

неповнолітніх 

3 3    

Всього за змістовний 

модуль 6.  

9 9    

Контрольна робота 20  
 

20  

Самостійна робота 15    15 
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Індивідуальне завдання 20  20   

Залік 100     

Разом за курс 100 45 20 20 15 

 

3 курс V семестр 

 

№ Назва теми Всього 

балів 

Практичні 

заняття 

Індивід. 

завдання 

Контрол.  

робота 

Самостійна 

робота 

1 Поняття та система 

Особливої частини 

кримінального права. 

Наукові основи 

кваліфікації 

кримінальних 

правопорушень. 

2 2    

2 Злочини проти основ 

національної 

безпеки. 

Кримінально-

правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень 

проти життя та 

здоров’я особи. 

2 2    

Всього за змістовний 

модуль 1 

4 4    

3 Кримінальні 

правопорушення 

проти волі, честі та 

гідності особи. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості 

2 2    

4 Кримінально-

правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень 

проти виборчих, 

трудових та інших 

особистих прав і 

свобод людини і 

громадянина. 

2 2    

5 Поняття, види та 

загальна 

кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

2 2    
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правопорушень 

проти власності. 

Всього за змістовний 

модуль 2 

6 6    

6 Кримінально-

правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень у 

сфері господарської 

діяльності. 

2 2    

7 Кримінальні 

правопорушення 

проти довкілля 

2 2    

8 Кримінально-

правова 

характеристика і 

види кримінальних 

правопорушень 

проти громадської 

безпеки.  

2 2    

9 Кримінальні 

правопорушення 

проти безпеки 

виробництва.  

2 2    

Всього за змістовний 

модуль 3 

8 8    

10 Кримінальні 

правопорушення 

проти безпеки руху 

та експлуатації 

транспорту.  

2 2    

11 Кримінально-

правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень 

проти громадського 

порядку та 

моральності 

2 2    

 Кримінальні 

правопорушення у 

сфері охорони 

державної таємниці, 

недоторканості 

державного кордону 

України, 

забезпечення призову 

та мобілізації 

2 2    

12 Поняття, загальна 

характеристика і 

2 2    
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види кримінальних 

правопорушень 

проти авторитету 

органів державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування та 

об’єднань громадян.  

Всього за змістовний 

модуль 4 

8 8    

13 Кримінальні 

правопорушення у 

сфері використання 

електронно-

обчислювальних 

машин 

(комп’ютерів), 

систем та 

комп’ютерних мереж  

і мереж 

електрозв’язку. 

2 2    

14 Кримінальні 

правопорушення у 

сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин, 

прекурсорів, їх 

аналогів або 

прекурсорів та інші 

кримінальні 

правопорушення 

проти здоров’я 

населення. 

2 2    

 

15 

Кримінальні 

правопорушення  у 

сфері службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов’язаної з 

наданням публічних 

послуг. 

2 2    

Всього за  змістовний 

модуль 5 

6 6    

16 Поняття і загальна 

кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень 

проти правосуддя.  

 

2 2    
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17 Кримінальні 

правопорушення 

проти встановленого 

порядку несення 

військової служби 

(військові 

кримінальні 

правопорушення). 

2 2    

18 Кримінальні 

правопорушення 

проти миру, безпеки 

людства та 

міжнародного 

правопорядку. 

2 2    

Всього за змістовний 

модуль 6 

6 6    

Контрольна робота  12   12  

Самостійна робота 15    15 

Індивідуальне завдання 10  10   

Всього 75     

Екзамен 25     

Разом за курс 100 38 10 12 15 

 

2 курс IV семестру 

Види контролю Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 15 3 до 45 

Індивідуальне завдання  2 20 до 20 

Самостійна робота1  1 15 до 15 

Підсумкова контрольна робота 2 20 до 20 

Залік:   до 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс V семестру 

 

 
1 Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну 

роботу до екзамену не допускається.  
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Види контролю Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 19 2 до 38 

Індивідуальне завдання 1 10 до 10 

Самостійна робота  1 15 до 15 

Підсумкова контрольна робота 1 12 до 12 

Усього   до 75 

Екзамен:   до 25 

Разом:   до 100 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Перелік питань до заліку/екзамену. 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1. Поняття, предмет і завдання кримінального права України. 

2. Система кримінального права України. Зв’язок кримінального права з іншими 

галузями права. 

3. Функції та принципи кримінального права України. 

4. Наука кримінального права: поняття та загальна характеристика її напрямів 

(антропологічний, соціологічний, класичний).   

5. Кримінальна відповідальність та її підстави. 

6. Поняття і структура кримінального закону  України. 

7. Чинність кримінального закону у просторі. 

8. Чинність кримінального закону в часі. 

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених громадянами України, особами без громадянства та 

іноземцями.  



42 
 

10. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

11. Становлення та розвиток кримінального законодавства України. Діюче 

кримінальне законодавство. 

12. Поняття та ознаки кримінального правопорушення. Відмінність кримінального 

правопорушення від інших правопорушень. 

13. Класифікація кримінальних правопорушень.  

14. Поняття та ознаки кримінального проступку. 

15. Поняття, ознаки та види злочинів. 

16. Поняття складу кримінального правопорушення і його значення. Елементи складу 

кримінального правопорушення. 

17. Обов’язкові та факультативні ознаки складу кримінального правопорушення 

18. Види складів кримінального правопорушення. 

19. Поняття та значення об’єкта кримінального правопорушення. Види об’єктів 

кримінального правопорушення. 

20. Поняття предмета кримінального правопорушення. Відмінність предмета 

кримінального правопорушення від об’єкта. 

21. Поняття і значення об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони. 

22. Суспільно небезпечна дія або бездіяльність як обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони кримінального правопорушення. 

23. Суспільно небезпечні наслідки кримінального правопорушення, їх види та 

значення. 

24. Причинний зв’язок в кримінальному праві, його види та значення. 

25. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення. Обов’язкові та факультативні 

ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. 

26. Осудність та неосудність. Обмежена осудність. Ознаки медичного та юридичного 

критеріїв неосудності. 

27. Вік кримінальної відповідальності. Встановлення віку при відсутності офіційних 

документів, що його підтверджують. 

28. Кримінальна відповідальність за кримінальне правопорушення, вчинене в стані 

сп’яніння, внаслідок вживання алкогольних, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих речовин.  

29. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. 

30. Поняття суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Обов’язкові 

та факультативні ознаки суб’єктивної сторони. 

31. Поняття вини. Форми вини. 

32. Вина у формі умислу. Відміна прямого умислу від непрямого. 

33. Поняття необережної форми вини, її види. Відміна кримінально протиправної 

недбалості від казусу. 

34. Подвійна (змішана) форма вини, її значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення. 

35. Юридична і фактична помилки, їх вплив на кримінальну відповідальність. 

36. Поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпечність чи 

протиправність діяння. 

37. Поняття, підстави та умови правомірності необхідної оборони. 

38. Уявна оборона та її правові наслідки. 

39. Затримання особи, що вчинила суспільно небезпечне посягання. 

40. Поняття, підстави та умови правомірності крайньої необхідності. 

41. Відміна необхідної оборони від крайньої необхідності. 

42. Фізичний або психічний примус. 

43. Виконання наказу або розпорядження. 

44. Діяння пов’язане з ризиком. 
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45. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи. 

46. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

47. Готування до кримінального правопорушення, його об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки. Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення 

наміру. 

48. Замах на кримінальне правопорушення, його ознаки та види. 

49. Поняття закінченого кримінального правопорушення. Момент закінчення 

кримінального правопорушення з матеріальним, формальним та усіченим  складом. 

50. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця, його 

поняття та ознаки. 

51. Діяльне каяття. Відмінність добровільної відмови від діяльного каяття. 

52. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у кримінальному 

правопорушенні. 

53. Форми співучасті у кримінальному правопорушенні. 

54. Види співучасників кримінального правопорушення. Кваліфікація дій 

співучасників. 

55. Спеціальні питання відповідальності співучасників: посереднє виконавство, ексцес 

виконавця, невдале підбурювання та пособництво, провокація кримінального 

правопорушення, співучасть у кримінальному правопорушенні із спеціальним 

суб’єктом. 

56. Причетність до кримінального правопорушення. Види причетності. 

57. Поняття та юридична характеристика множинності кримінальних правопорушень, 

її види. 

58. Сукупність кримінальних правопорушень, її ознаки та види. Відмежування 

сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції норм. 

59. Поняття, ознаки та види повторності кримінальних правопорушень. Кримінально-

правові наслідки повторності кримінальних правопорушень. 

60. Рецидив кримінального правопорушення, його ознаки та види. 

61. Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом України. Кара як ознака 

покарання. 

62. Мета покарання за кримінальним правом України. 

63. Система покарань, її ознаки та значення. 

64. Види (класифікація ) покарань. 

65. Довічне позбавлення волі. 

66. Позбавлення волі на певний строк. 

67. Тримання в дисциплінарному батальйоні. 

68. Обмеження волі. 

69. Арешт. 

70. Конфіскація майна. 

71. Службові обмеження для військовослужбовців. 

72. Виправні роботи. 

73. Громадські роботи. 

74. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

75. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу. 

76. Штраф. 

77. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

79. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим. 
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80. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки. 

81. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. 

82. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності. 

83. Загальні начала призначення покарання. 

84. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

85. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

86. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

87. Загальна характеристика обставин, що  пом’якшують  та обтяжують покарання. 

88. Загальна характеристика та види звільнення від кримінального покарання. 

89. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років. 

90. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. 

91. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до трьох років. 

92. Звільнення від покарання за актами амністії та помилування. 

93. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

94. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням. 

95. Звільнення від відбування покарання за хворобою. 

96. Погашення та зняття судимості. 

97. Поняття, ознаки та види заходів кримінально-правового характеру. 

98. Примусові заходи медичного характеру. 

99. Обмежувальні заходи. 

100. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

101. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням  

примусових заходів виховного характеру.  

102. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності.  

103. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх. 

104. Особливості призначення покарання до неповнолітніх. 

105. Звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру. 

106. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням. 

107. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання.  

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 

1. Система Особливої частини КК України та перспективи її подальшого вдосконалення. 

2. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень.    

3. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України. 

4. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади (ст. 109 КК). 

5. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК). 

6. Державна зрада (ст. 111 КК). 

7. Диверсія (ст. 113 КК). 

8. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя 

та здоров’я особи. 

9. Умисне вбивство (ст. 115 КК). 
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10. Привілейовані вбивства ( ст. ст. 116-118 КК). 

11. Доведення до самогубства (ст. 120 КК). 

12. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). 

13. Побої і мордування (ст. 126 КК). 

14. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 

для життя стані (ст. ст. 135-136 КК). 

15. Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК). 

16. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти волі, 

честі та гідності особи. 

17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). 

18. Захоплення заручників (ст. 147 КК). 

19. Торгівля людьми (ст. 149 КК). 

20. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

21. Зґвалтування (ст. 152 КК). 

22. Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК). 

23. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

вибрчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

24. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного 

спостерігача (ст. 157 КК). 

25. Підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160 КК). 

26. Порушення недоторканності житла (ст. 162 КК). 

27. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами звязку або через компьютер (ст. 163 КК). 

28. Грубе порушення законодавства про працю та угоди про працю (ст. ст. 172, 173 КК). 

29. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідувань релігійних віровчень чи 

виконання релігійних обрядів (ст. 181 КК). 

30. Порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК). 

31. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень поти 

власності. 

32. Крадіжка (ст. 185 КК). 

33. Грабіж (ст. 186 КК). 

34. Розбій (ст. 187 КК). 

35. Вимагання (ст. 189 КК). 

36. Шахрайство (ст. 190 КК). 

37. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (ст. 191 КК). 

38. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК). 

39. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво ( ст.197-1 КК). 

40. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. 

41. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну 

з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів (ст. 199 КК). 

42. Контрабанда (ст. 201 КК). 

43. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів (ст. 204 КК). 

44. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних кримінальне правопорушенняним 

шляхом (ст. 209 КК). 

45. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК). 
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46. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК). 

47. Незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК). 

48. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

довкілля. 

49. Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК). 

50. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 

51. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 

249 КК). 

52. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки. 

53. Створення кримінальне правопорушенняної організації (ст. 255 КК). 

54. Бандитизм (ст. 257 КК). 

55. Терористичний акт (ст. 258 КК). 

56. Сприяння вчиненню терористичногго акту та фінансування тероризму (ст. ст. 258-4, 

258-5 КК). 

57. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 

КК). 

58. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 КК). 

59. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими 

речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267 КК). 

60. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

безпеки виробництва.  

61. Порушення вимого законодавства про охорону праці (ст. 271 КК). 

62. Порушення правил безпеки під час виконкання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 

272 КК). 

63. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуататції транспорту. 

64. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повідряного транспорту (ст. 276 КК). 

65. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства (ст. 279 КК). 

66. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 

які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). 

67. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). 

68. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності. 

69. Масові заворушення (ст. 294 КК). 

70. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК). 

71. Хуліганство (ст. 296 КК). 

72. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297 КК). 

73. Жостоке поводження з тваринами (ст. 299 КК). 

74. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальне 

правопорушенняів проти здоров’я населення. 

75. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

чи фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК). 

76. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 

307 КК). 
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77. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем (ст. 308 КК). 

78. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 

збуту (ст. 309 КК). 

79. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК). 

80. Загальна характеристика кримінальне правопорушенняів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

81. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). 

82. Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК). 

83. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК).  

84. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу (ст. 335 КК). 

85. Ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 КК). 

86. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян та кримінальне правопорушенняів проти журналістів. 

87. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному 

виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК). 

88. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК). 

89. Погроза або насильство щодо журналіста, посягання на життя журналіста (ст. ст. 345-

1, 348-1 КК). 

90. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця (ст. 348 КК). 

91. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника 

(ст. 349 КК). 

92. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

93. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(компьютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж 

електрозв’язку (ст. 361 КК). 

94. Поняття, види та загальна характристика кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг.  

95. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). 

96. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 

органу (ст. 365 КК). 

97. Службова недбалість (ст. 367 КК). 

98. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (ст. 368 КК). 

99. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК). 

100. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. 

101. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК).  

102. Примушування давати показання (ст. 373 КК). 

103. Невиконання судового рішення (ст. 382 КК). 
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104. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, яке описано 

чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК). 

105. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК). 

106. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 

КК). 

107. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та виді позбавлення волі 

(ст. 390 КК). 

108. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391 КК). 

109. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392 КК). 

110. Втеча з місця позбавлення волі або з під-варти чи зі спеціалізованого лікувального 

закладу (ст. ст. 393, 394 КК). 

111. Порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК). 

112. Приховування кримінального правопорушення (ст. 396 КК). 

113. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення). 

114. Непокора (ст. 402 КК). 

115. Невиконання наказу (ст. 403 КК). 

116. Опір начальникові або примушування його до порушення слубових обовязків (ст. 404 

КК). 

117. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 

відсутності відносин підлеглості (ст. 406 КК). 

118. Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК). 

119. Дезертирство (ст. 408 КК). 

120. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 

426-1 КК). 

121. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

122. Пропаганда війни (ст. 436 КК). 

123. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму 

(ст. 346-1 КК). 

124. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни  (ст. 437 КК). 

125. Найманство (ст. 447 КК). 

126. Характеристика стану останніх змін до Особливої частини КК України.  

 

11.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 

1.Навчальна програма 

2.Робоча програма навчальної дисципліни 

3. Перелік рекомендованої літератури з курсу 

4. Методичні матеріали до практичних занять 

5. Питання для самостійного опрацювання 

6. Тематика рефератів, ессе, міні-проєктів 

7. Перелік питань на підсумковий контроль знань (екзамен). 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 07.07.2020). 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI 

// База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 07.07.2020). 

4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: 

закон України від 23.02.2006 № 3477-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна 

Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 

07.07.2020). 

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення: закон України від 07.04.2011 № 3207-VI // База даних 

«Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3207-17 (дата звернення: 07.07.2020). 

6. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними: закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР // База даних 

«Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 07.07.2020). 

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення: закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР // База даних «Законодавство 

України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18(дата 

звернення: 07.07.2020). 

8. Про боротьбу з тероризмом: закон України від 20.03.2003 № 638-IV // База даних 

«Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 07.07.2020). 

9. Про запобігання та протидію домашньому насильству: закон України від 07.12.2017 

№ 2229-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 07.07.2020). 

10. Про запобігання корупції: закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // База даних 

«Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 07.07.2020). 

11. Про державний кордон України: закон України від 04.11.1991 № 1777-XII // База даних 

«Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 (дата звернення: 07.07.2020). 

12. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 № 6 // База даних «Законодавство 

України»/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95 (дата 

звернення: 07.07.2020). 

 

Основна:  

1. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / А. А. Васильєв, 

Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с. 

2. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. / А. А. Васильєв, 

О. О. Житний, Є. О. Гладкова та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова. Харків: Право, 

2020. 656 с. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А.М. Ященко, 

В.Б. Харченко, О.О. Житний та ін.; за заг. ред. О.М. Литвинова. Харків: Право, 2019. 480 с. 

4. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб./за заг. ред. д-ра 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95


50 
 

юрид. наук., проф. О. М. Литвинова; Литвинов О. М., Житний О. О., Клемпарський М. М. 

та ін. Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2016. 328 с. 

5. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України: навч. посіб./за заг. ред. 

О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Константа, 2017. 

448 с. 

6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 1 : Загальна 

частина./Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгінта ін. 5-те вид., допов. Харків: Право, 

2013. 376 с. 

7. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 2 : Особлива 

частина/за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна; Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгінта ін. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. 1040 с. 

8. Постанови Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної спеціалізації. 

Харків: Константа, 2018. 320 с. 

 

Допоміжна 

1. Панов М. І. Загальні засади кваліфікації злочинів: лекція. Х.: Право, 2016. 104 с. 

2. Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінальна відповідальність 

медичних працівників: монографія. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2017. 287 с. 

3. Харь І. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука. 2016. № 8. С. 

96-129. 

4. Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Юридична 

наука. 2017. № 2. С. 99-124. 

5. Вереша Р. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами 

(порівняльно-правовий аспект). Вісник Академії адвокатури України. 2014 . Т. 11 число 1 

(29). С. 53-61. 

6. Лазаренко А.М., Остапчук Л.Г. Деякі аспекти застосування медіації в теорії 

кримінального права Електронне наукове фахове видання “Юридичний науковий 

електронний журнал”, 2021. №1.  C.232-234. URL: editor@lsej.org.ua 

7. Харь І. О. Суб`єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення. Юридична наука. 

2017. № 4. С.41-60. 

8. Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до Розділу І Особливої частини 

Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України). 

Харків: Право, 2016. 230 с.  

9. Семенюк О. Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони 

державної таємниці. Юридична Україна. 2016. № 9/10 (165-166). С. 36-43. 

10. Семенюк О. Об’єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці. Юридична Україна. 

2016. № 7/8 (163-164). С. 56-63. 

11. Відповідальність за військові злочини: практ. посіб. / упоряд.: Ю. І. Руснак. Київ: Центр 

учб. літ., 2016. 263 с.  

12. Карпенко М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової (військові 

злочини): наук.-метод. посіб. Харків: Право, 2016. 315 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України https://www.rada.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт МВС України https://mvs.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Верховного Суду https://supreme.court.gov.ua/supreme 

mailto:editor@lsej.org.ua
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/
https://supreme.court.gov.ua/supreme


51 
 

5. Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ https://www.liga.net/ 

6. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. Юридична бібліотека http://www.pravo.biz.ua/  
 

https://www.liga.net/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://pravo.biz.ua/
http://pravo.biz.ua/

