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Кількість кредитів ECTS:4/ 3 / 3 

Загальна кількість годин: 300 

Шифр та назва спеціальності 081 - право 

 

Лекції (теоретична підготовка) : 20 год. (3 семестр) 

20  год. (4 семестр) 

28  год. (5 семестр) 

Практичні: 20 год. (3 семестр) 

16 год.  (4 семестр) 

16  год. (5 семестр) 

Самостійна робота: 60 год. (3 семестр) 

60  год.  (4 семестр) 

60  год.  (5 семестр) 

Вид контролю: 3 семестр – залік, 4 семестр – іспит, 

5 семестр – іспит. 

 

 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Кримінальне право України» вивчає основні теоретичні положення 

сучасної науки кримінального права та практику їх використання: кримінально-правові 

інститути, основні положення Закону про кримінальну відповідальність, постанови 

Пленуму Верховного Суду. Дисципліна «Кримінальне право України» складається із двох 

частин – Загальної та Особливої. Загальна частина містить завдання, принципи та основні 

інститути кримінального права України. До Особливої частини входять норми, що містять 

основні ознаки конкретних діянь, що визнаються кримінальним правопорушенням, та 

встановлені за їх вчинення певні види санкцій. 

Цей курс пов’язаний з правовими дисциплінами, опанування яких передбачено на 

інших курсах (трудове право тощо).  

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право» є поглиблення 

теоретичних знань з кримінального права України, оволодіння студентами основними 

правовими поняттями, категоріями, кримінально-правовими інститутами, формування 

правової свідомості та правової культури студентів та набуття практичних навичок для 

вирішення конкретних юридичних ситуацій. 

Предметом вивчення дисципліни є система кримінально-правових норм України. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне право» є: 

– розгляд студентами основних положень та інститутів кримінального права 

України; 

– вироблення у студентів базових знань про склади кримінальних 

правопорушень, які містить Особлива частина Кримінального кодексу України; 

– ознайомлення студентів з основними джерелами кримінального права 

України;  

– аналіз та узагальнення судової практики; 

– набуття студентами навичок у тлумаченні кримінально-правових положень, 

вирішенні питань кваліфікації злочинних діянь та призначенні покарань за них. 

Програма навчальної дисципліни складається з 10 кредитних модулів:  

 

СЕМЕСТР 3 



Тема 1. Кримінальне право: поняття, предмет, метод, принципи та місце в системі наук. 

Тема 2. Система кримінального права України.  
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. Завдання Кримінального кодексу України.  
Тема 4. Вина та її форми. 

Тема 5. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. 

Тема 6. Повторність, сукупність і рецидив кримінального правопорушення. 

Тема 7. Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння). Класифікація 

кримінальних правопорушень. 

Тема 8. Склад кримінального правопорушення (злочинного діяння): поняття, ознаки, види.  

Тема 9. Об’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Тема 10. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Тема 11. Суб’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Тема 12. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Тема 13. Кваліфікація кримінальних правопорушень. 

Тема 14. Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Тема 15. Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне правопорушення. 

Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні. 

Тема 16. Поняття й ознаки співучасті. 

Тема 17. Форми співучасті. 

Тема 18. Види співучасників. 

Тема 19. Кримінальна відповідальність співучасників. 

Тема 20. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Тема 21. Поняття та цілі, види покарання. 

Тема 22. Призначення покарання. звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 23. Судимість. Обмежувальні заходи. 

Тема 24. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Тема 25. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

Тема 26. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

СЕМЕСТР 4 

Тема 27. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального права. 

Злочини проти основ національної безпеки України.  

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи.  
Тема 29. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

Тема 30. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

Тема 31. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина. 

  Тема 32. Кримінальні правопорушення проти проти власності. 

Тема 33. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Тема 34. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

Тема 35. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

Тема 36. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

 

СЕМЕСТР 5 

Тема 37. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Тема 38. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Тема 39. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я 

населення. 

Тема 40. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 



Тема 41. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти 

журналістів. 

Тема 42. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних 

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

Тема 43. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 

Тема 44. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 

Тема 45. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення). 

Тема 46. 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. 

ЗК 6  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК 4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини. 

СК 7 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.  

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів.  

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 



застосування набутих знань у професійній діяльності.  

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.  

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

СК 17 Здатність передбачати можливі негативні наслідки при порушенні прав і 

свобод фізичних осіб органами публічної адміністрації. 

  

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 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

ПРН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного 

та суспільного контексту. 
ПРН 14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
ПРН 15 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. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН 23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

ПРН 24 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

ПРН 25 Передбачати можливі негативні наслідки при порушенні прав і свобод 

фізичних осіб органами публічної адміністрації. 
 

Бакалавр повинен знати: 

- поняття кримінального права, його предмету та методу правового регулювання;  

- загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень;  

- елементи складів кримінальних правопорушень; 

- систему та види кримінальних покарань, умови та порядок їх застосування;  

- види кримінальних правопорушень, та їх склад. 



 

Бакалавр повинен вміти: 
- вільно орієнтуватися в структурі чинного Кримінального кодексу України, вміти 

здійснювати в ньому пошук та систематизацію кримінально-правових норм; 

- здійснювати аналіз судової практики та використовувати її при вирішенні практичних 

завдань; 

- розмежовувати одне кримінальне правопорушення від іншого, а також кримінально 

протиправне діяння від не кримінально протиправного; 

 

 

3. Короткий зміст дисципліни. 

СЕМЕСТР 3 

Тема 1. Кримінальне право: поняття, предмет, метод, принципи та місце в 

системі наук. Кримінальне право як галузь права, законодавства, навчальна дисципліна та 

юридична наука. Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, методи та 

взаємозв’язок із суміжними галузями права. Принципи кримінального права. Кримінальне 

право як галузь законодавства. Наука кримінального права, предмет, функції і методи науки 

кримінального права. Кримінальне право як навчальна дисципліна, її предмет, основні 

методи та форми вивчення. 

 

Тема 2. Система кримінального права України. Поняття системи кримінального 

права. Загальна та Особлива частини кримінального права України, їх особливості та 

взаємозв’язок. Інститут кримінального права.  

 

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. Завдання Кримінального 

кодексу України. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, завдання 

та значення. Закон про кримінальну відповідальність як джерело кримінального 

законодавства. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу, їх єдність, 

взаємозв’язок та відмінність. Кримінально-правові норми. Співвідношення норми і статті 

закону про кримінальну відповідальність. Види кримінально-правових норм: забороняючі, 

дефінітивні (роз’яснюючі), заохочувальні (стимулюючі), обмежувальні. Структура статей 

Особливої частини Кримінального кодексу України. Види диспозицій і санкцій статей 

Особливої частини Кримінального кодексу України. 

 

Тема 4. Вина та її форми. Поняття «вина». Форми вини. Умисел і його види. 

Необережність та її види. 

 

Тема 5. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Теоретичні 

концепції визначення сутності кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття й ознаки кримінальної 

відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності та кримінального 

покарання. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності. Об’єктивна та 

суб’єктивна підстава кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної 

відповідальності: засудження винного не поєднане з призначенням покарання; засудження 

винного поєднане з призначенням покарання, від відбування якого особа звільняється; 

застосування покарання. 

 

Тема 6. Повторність, сукупність і рецидив кримінального правопорушення. 

Поняття й ознаки множинності кримінального правопорушення. Поняття та види 

одиничного кримінального правопорушення. Сукупність, повторність, рецидив 

кримінального правопорушення. 

 



Тема 7. Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Класифікація кримінальних правопорушень. Визначення поняття кримінального 

правопорушення: формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх суть. Ознаки 

кримінального правопорушення. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. 

Значення суспільної небезпеки. Протиправність як формальна ознака злочину. 

Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності. Винність як ознака злочину: зміст 

та значення. Караність як невід’ємна ознака злочину. Органічна єдність ознак злочину. 

Малозначність діяння та її кримінально-правове значення. Кримінальні проступки. 

Відмінність кримінального правопорушення від інших правопорушень. Класифікація 

кримінального правопорушення за ступенем тяжкості та її кримінально-правове значення. 

Критерії класифікації кримінального правопорушення. 

 

Тема 8. Склад кримінального правопорушення (злочинного діяння): поняття, 

ознаки, види. Поняття складу кримінального правопорушення і його значення. Вичерпний 

перелік складів кримінального правопорушення у чинному законодавстві. Співвідношення 

понять кримінального правопорушення і складу кримінального правопорушення. Види 

складів кримінального правопорушення. Види складів кримінального правопорушення за 

ступенем суспільної небезпеки. Види складів кримінального правопорушення за способом 

описання у статті. Види складів кримінального правопорушення за конструкцією 

об’єктивної сторони. Склад кримінального правопорушення і кваліфікація кримінального 

правопорушення. Поняття кваліфікації кримінального правопорушення і її значення. 

Елементи складу кримінального правопорушення та їх зміст. Обов’язкові та факультативні 

ознаки складу кримінального правопорушення. 

 

Тема 9. Об’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння). Об’єкт 

кримінального правопорушення: поняття та кримінально-правове значення. Предмет 

кримінального правопорушення та потерпілий від кримінального правопорушення. 

Класифікація об’єктів кримінального правопорушення. 

 

Тема 10. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного 

діяння). Поняття та значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки: 

поняття, види. Причинний зв’язок між діянням (дією чи бездіяльністю) та суспільно 

небезпечними наслідками. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення 

кримінального правопорушення. 

 

Тема 11. Суб’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння). Поняття 

суб’єкта кримінального правопорушення, його ознаки та види. Проблема кримінальної 

відповідальності юридичних осіб. Вік кримінальної відповідальності. Підстави зниження 

віку кримінальної відповідальності за окремі кримінальні правопорушення. 

 

Тема 12. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного 

діяння). Поняття та значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Поняття та значення вини. Умисел та його види. Необережність та її види. Змішана форма 

вини. Мотив і мета кримінального правопорушення. Помилка, її види та значення для 

кримінальноїтвідповідальності. 

 

Тема 13. Кваліфікація кримінальних правопорушень. Поняття кваліфікації 

кримінальних правопорушень. Види кваліфікації кримінальних правопорушень. Підстави 

кваліфікації кримінальних правопорушень. 

 



Тема 14. Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. Готування до 

кримінального правопорушення, його поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Види 

готування до кримінального правопорушення. Відмежування готування до кримінального 

правопорушення від виявлення наміру вчинити злочин. Кваліфікація готування до 

кримінального правопорушення. Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Види замаху на кримінальне правопорушення: закінчений 

та незакінчений замах на кримінальне правопорушення, замах на непридатний об’єкт та 

замах непридатними засобами. Відмежування замаху від готування до кримінального 

правопорушення. Кваліфікація замаху на кримінальне правопорушення. Закінчене 

кримінальне правопорушення. Поняття закінченого кримінального правопорушення. 

Особливості визначення моменту закінчення окремих складів кримінальних 

правопорушень. Добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення. 

Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до 

кінця. Відмежування добровільної відмови від дійового каяття. Кримінально-правові 

наслідки добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця. 

 

Тема 15. Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне 

правопорушення. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному 

правопорушенні. Кримінальна відповідальність за готування до кримінального 

правопорушення і замах на кримінальне правопорушення. Поняття «добровільна відмова». 

Підстава настання кримінальної відповідальності при добровільній відмові при 

незакінченому кримінальному правопорушенні. 

 

Тема 16. Поняття й ознаки співучасті. Поняття і значення співучасті у 

кримінальному правопорушенні, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Відмежування 

співучасті від причетності до кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки 

співучасті у кримінальному правопорушенні. Спільність умислу співучасників. 

Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Вольовий момент умислу 

співучасників. Відмежування умислу від «необережного спричинення». 

 

Тема 17. Форми співучасті. Поняття «форми співучасті». Проста і складна 

співучасть. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

 

Тема 18. Види співучасників. Види співучасників кримінального правопорушення 

та їх визначення в КК України. Виконавець (співвиконавець) злочину. Організатор 

кримінального правопорушення. Підбурювач до вчинення кримінального правопорушення. 

Способи підбурювання до кримінального правопорушення. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки 

підбурювання Пособник кримінального правопорушення. 

 

Тема 19. Кримінальна відповідальність співучасників. Підстава кримінальної 

відповідальності співучасників кримінального правопорушення. Відповідальність та 

кваліфікація дій співучасників кримінального правопорушення при різних формах 

співучасті. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи, 

злочинної організації Спеціальні питання кримінальної відповідальності співучасників 

кримінального правопорушення.  
 

Тема 20. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Поняття та юридична природа обставин, що виключають протиправність діяння. Необхідна 

оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. 

Уявна оборона: поняття за Кримінальним кодексом України, юридична природа та основні 



різновиди. Вплив уявної оборони на кримінальну відповідальність особи. Затримання 

особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від 

необхідної оборони. Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання 

правопорушника. Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність 

від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої 

необхідності. Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. Кримінально-правове 

значення фізичного та психічного примусу. Виконання наказу або розпорядження: поняття 

та основний кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки явно злочинного наказу або 

розпорядження. Правові наслідки відмови від виконання явно злочинного наказу або 

розпорядження. Особливості кримінально-правової оцінки ситуації, в якій особа виконала 

наказ або розпорядження за обставин, коли вона не усвідомлювала і не могла 

усвідомлювати його злочинного характеру. Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та 

основний кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки виправданості ризику за 

Кримінальним кодексом України. Невиправданий ризик та його кримінально-правове 

значення. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації: поняття та основний кримінально-

правовий зміст. 

 

Тема 21. Поняття та цілі, види покарання. Поняття покарання та ознаки 

покарання. Мета покарання: кара, виправлення, загальна та спеціальна превенція. Система 

та види покарань, її ознаки та значення. Види покарань: штраф; позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; 

службові обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження волі; 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний 

строк; довічне позбавлення волі. Класифікація видів покарань. Критерії класифікації. 

Характеристика основних покарань, додаткових покарань, покарань, що можуть 

призначатися і як основні, і як додаткові. Характеристика окремих видів покарань, підстави 

та умови їх застосування. Порядок заміни покарання одного виду іншим. 

 

Тема 22. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його 

відбування. Поняття призначення покарання. Підстави призначення покарання. Принципи 

призначення покарання: законність покарання, визначення покарання в судовому вироку, 

обгрунтованність й обов'язковість мотивування покарання у вироку, гуманність покарання, 

індивідуалізація, справедливість покарання. Загальні засади призначення покарання, їх 

поняття та зміст. Загальна характеристика та значення для призначення покарання 

обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання. Призначення покарання за 

сукупністю вироків. Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Порядок 

приєднання за сукупністю вироків додаткових покарань. Правила переведення менш 

суворих покарань у більш суворі. Порядок обчислення строків покарання. Поняття 

звільнення від покарання та його відбування. Види звільнення: безумовне і умовне 

звільнення. Поняття та ознаки умовного звільнення від покарання. Звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки, які 

покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування 

додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з 

випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Підстави застосування умовно-

дострокового звільнення. Іспитовий строк при умовнодостроковому звільненні. Наслідки 

умовно-дострокового звільнення. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років. Підстави застосування звільнення від 



відбування покарання. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови звільнення. Безумовне звільнення 

від покарання: звільнення від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної 

поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною, звільнення у зв'язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку, заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, 

звільнення від покарання за хворобою. Амністія і помилування як підстави звільнення від 

покарання та його відбування. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою 

суспільної небезпечності. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку 

 

Тема 23. Судимість. Обмежувальні заходи. Поняття та кримінально-правове 

значення судимості. Виникнення і припинення судимості. Способи припинення судимості. 

Правові наслідки припинення судимості. Погашення судимості: поняття та умови. Строки 

погашення судимості та порядок їх обчислення. Особливості обчислення строку погашення 

судимості у випадку закінчення строків давності виконання обвинувального вироку, при 

достроковому звільненні від відбування покарання, заміні невідбутої частини покарання 

більш м’яким. Переривання строку погашення судимості. Зняття судимості: поняття, 

значення та порядок застосування. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство.  

 

Тема 24. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. Примусові заходи виховного характеру: поняття, підстави та порядок 

застосування. Види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх: штраф, 

громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк. Особливості 

призначення покарання неповнолітнім, їх звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, звільнення від покарання із застосування примусових заходів виховного 

характеру, звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку 

із закінченням строків давності, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, 

погашення та зняття судимості. 

 

Тема 25. Інші заходи кримінально-правового характеру. Поняття та види заходів 

кримінально-правового характеру. Поняття, підстави та мета застосування примусових 

заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 

характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Критерії призначення 

примусових заходив медичного характеру. Продовження, зміна або припинення 

примусових заходів медичного характеру. Зарахування часу застосування примусових 

заходів медичного характеру до строку покарання. Примусове лікування. Підстава 

застосування примусового лікування. Особи, до яких застосовується примусове лікування. 

Порядок здійснення примусового лікування. Поняття та підстави застосування спеціальної 

конфіскації. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: поняття, 

підстави застосування, види (штраф, конфіскація майна, ліквідація). Підстави для 

звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру. 

 

Тема 26. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття звільнення від 

кримінальної відповідальності. Передумови та підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності. Порядок звільнення, його кримінально-правові наслідки. Види звільнення 

від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з дійовим каяттям. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від доведення 

злочину до кінця. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 



винного з потерпілим. Поняття примирення з потерпілим, відшкодування завданих збитків, 

усунення заподіяної шкоди. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки. Умови та строки поручительства. Вимоги до поведінки особи, 

яку було передано на поруки. Кримінально-правові наслідки порушення особою умов 

передачі її на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною 

обстановки. Характеристика діяння, що втратило суспільну небезпечність, та особи, яка 

перестала бути суспільно небезпечною. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності. Тривалість строків та порядок їх обчислення.  

 

 

СЕМЕСТР 4 

Тема 27. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального 

права. Злочини проти основ національної безпеки України. Поняття та система 

Особливої частини кримінального права України. Загальна характеристика злочинів проти 

основ національної безпеки України. Поняття злочинів проти основ національної безпеки 

України. Класифікація злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК України. 

Злочини проти зовнішньої безпеки України. Злочини проти політичної безпеки України. 

Злочини проти внутрішньої безпеки України. Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади. Фінансування дій, вчинених з 

метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної 

влади, зміни меж території або державного кордону України. Посягання на життя 

державного чи громадського діяча. Диверсія. Державна зрада. Спеціальні умови звільнення 

від кримінальної відповідальності за державну зраду. Шпигунство. Спеціальні умови 

звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство. Інші злочини проти основ 

національної безпеки України. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України 

та інших військових формувань. 

 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи. Загальна 

характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. Поняття 

вбивства. Безпосередній об’єкт вбивства. Момент початку та припинення життя. Момент 

настання смерті. Види умисного вбивства. Диференціація відповідальності за вбивство за 

чинним кримінальним законодавством України. Основний склад умисного вбивства. 

Ознаки вбивства. Види умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками. Кримінальні 

правопорушення проти здоров'я особи. Кримінальні правопорушення, що ставлять в 

небезпеку життя або здоров’я особи. 

 

Тема 29. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

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

Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи, що пов’язані із 

незаконним позбавленням волі. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи, що не пов’язані із незаконним позбавленням волі. 

 

Тема 30. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. Статева свобода і статева 

недоторканість як об’єкти кримінально-правової охорони: поняття та співвідношення. 

Вчинення кримінального правопорушення групою осіб як особливо кваліфікуюча ознака 

складів кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

«Тяжкі наслідки» як ознака складів кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи. Момент закінчення кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. Юридичний аналіз складу 



кримінального правопорушення, передбаченого ст. 152 «Зґвалтування» КК України. 

Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 

«Сексуальне насильство» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 152 «Зґвалтування», ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» 

КК України. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК України. 

 

Тема 31. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. Поняття та система складів кримінальних 

правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина. 

Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» КК України. Юридичний 

аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 «Невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» КК 

України.ИЮридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 182 «Порушення недоторканості приватного життя» КК України. Його співвідношення 

із складами кримінальних правопорушень, предметом яких є окремі види таємниць 

(таємниця кореспонденції, таємниця усиновлення (удочеріння), лікарська таємниця тощо). 

Загальна характеристика складів кримінальних правопорушень проти сімейних прав 

громадян. 

 

Тема 32. Кримінальні правопорушення проти проти власності. Поняття та 

ознаки корисливих кримінальних правопорушень проти власності, пов’язаних із 

заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на користь інших 

осіб (розкрадань). Предмет корисливих кримінальних правопорушень проти власності, 

пов’язаних із заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на 

користь інших осіб (розкрадань). «Таємність» викрадення чужого майна як ознака 

крадіжки. Момент закінчення корисливих кримінальних правопорушень проти власності, 

пов’язаних із заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на 

користь інших осіб (розкрадань). Види розкрадань та методика їх встановлення. Ознаки 

продовжуваних розкрадань та особливості моменту їх закінчення. Проникнення у житло, 

інше приміщення чи сховище як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака складів 

кримінальних правопорушень проти власності. Повторність як кваліфікуюча (особливо 

кваліфікуюча) ознака складів кримінальних правопорушень проти власності. 

Диференціація кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна у КК України. 

Кримінальні правопорушення проти власності, що не пов’язані із незаконним заволодінням 

чужим майном. Диференціація кримінальної відповідальності за знищення чи 

пошкодження чужого майна у КК України. 

 

Тема 33. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Кримінальні правопорушення проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку 

обігу деяких документів. Кримінальні правопорушення проти системи оподаткування і 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кримінальні 

правопорушення проти бюджетної системи. Кримінальні правопорушення проти порядку 

переміщення предметів через митний кордон України. Кримінальні правопорушення проти 

порядку зайняття господарською діяльністю. Кримінальні правопорушення  проти прав 

кредиторів. Кримінальні правопорушення проти засад добросовісної конкуренції. 

Кримінальне правопорушення проти порядку приватизації. 

 



Тема 34. Кримінальні правопорушення проти довкілля. Поняття та система 

складів кримінальних правопорушень проти довкілля. Об’єктивні ознаки складів 

кримінальних правопорушень проти довкілля. Предмет складів кримінальних 

правопорушень проти довкілля. Cуспільно-небезпечні діяння у складах кримінальних 

правопорушень проти довкілля. Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень 

проти довкілля. 

 

Тема 35. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Загальна 

характеристика кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Громадська 

безпека як родовий об’єкт кримінального правопорушення: поняття та ознаки. Кримінальні 

правопорушення проти громадської безпеки, пов’язані зі створенням і функціонуванням 

злочинних спільнот та організацій. Види та ознаки злочинних організацій за КК України. 

Кримінальні правопорушення терористичної спрямованості. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки, пов’язані із предметами, які становлять підвищену небезпеку. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, пов’язані з об’єктами, які 

становлять підвищену небезпеку. 

 

Тема 36. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. Поняття, 

система та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки 

виробництва. Кримінально-правова характеристика спільних ознак складів кримінальних 

правопорушень проти безпеки виробництва. Кримінально-правова характеристика 

відмінних ознак у складах кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва. 

Співвідношення норм, які передбачають кримінальну відповідальність за кримінальні 

правопорушення проти безпеки виробництва. Юридичний аналіз складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 271 «Порушення вимог законодавства про охорону 

праці» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних правопорушень, 

передбаченими іншими статями розділу X Особливої частини КК України. 

 

СЕМЕСТР 5 

Тема 37. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. Поняття та система кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складів 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак складів кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

 

Тема 38. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадського 

порядку та моральності. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку. Кримінально-правова характеристика складів 

кримінальних правопорушень проти моральності. 

 

Тема 39. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення. Поняття та система складів кримінальних 

правопорушень проти здоров’я населення. Склади кримінальних правопорушень, пов’язані 

з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я 

населення (ст. ст. 305 – 307, 309 – 311, 320 – 321-1 КК України). Склади кримінальних 

правопорушень, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, 

психотропними речовинами їх аналогами, прекурсорами, а також обладнанням, 

призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів  

(ст. ст. 308, 312, 313, 318, 319 КК України). Склади кримінальних правопорушень, пов’язані 



з незаконним вживанням наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів, одурманюючих 

засобів, а також допінгу (ст. ст. 314 – 317, 322 – 324 КК України). Інші склади кримінальних 

правопорушень проти здоров’я населення (ст. ст. 321-2, 325 – 327 КК України). Об’єктивні 

ознаки складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. Предмети складів 

кримінальних правопорушень проти здоров’я населення: наркотичні засоби, психотропні 

речовини, аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсори, 

фальсифіковані лікарські засоби, обладнання, призначене для виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Диференціація кримінальної 

відповідальності за незаконні діяння щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів з врахуванням їх кількості. Методика встановлення якісних 

категорій наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Суб’єктивні ознаки 

складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

 

Тема 40. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Поняття, 

система та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 329 «Втрата документів, що становлять державну таємницю» КК України. Його 

співвідношення із складом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 

«Державна зрада» КК України. Співвідношення складу кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 330 «Передача або збирання відомостей, що становлять службову 

інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони» із складами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 «Державна 

зрада», ст. 114 «Шпигунство» КК України. Юридичний аналіз складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний 

кордон України» КК України. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 335 «Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу» КК України. 

 

Тема 41. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів. Поняття кримінальних правопорушень проти 

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

громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. Система кримінальних 

правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти:  кримінальні 

правопорушення, що посягають на державні символи України та іноземних держав (ст. 338, 

ст. 339 КК України);  кримінальне правопорушення, що посягає на реалізацію права 

збиратися мирно (ст. 340 КК України);  кримінальні правопорушення, що посягають на 

порядок виконання повноважень представниками органів державної влади, органами 

місцевого самоврядування, окремими посадовими особами, об’єднаннями громадян, а 

також кримінальні правопорушення проти громадян, які виконують громадські обов’язки, 

та проти реалізації (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 3511, 3512, 352, 354 КК 

України);  кримінальні правопорушення, що посягають на законну діяльність журналістів 

(ст.ст. 3451, 3471, 3481, 3491 КК України);  кримінальні правопорушення, пов’язані із 

самовільним присвоєнням владних повноважень, а також з офіційними документами, 

печатками, штампами чи бланками підприємств, установ чи організацій та 

телекомунікаційними мережами (ст.ст. 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 КК України).  

Поняття та ознаки офіційного документу як предмета кримінального правопорушення. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак окремих складів кримінальних 

правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 



самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. 

Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак окремих складів кримінальних 

правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. 

 

Тема 42. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

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

електрозв'язку. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних 

правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

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

правопорушень, безпосереднім об’єктом яких є безпека функціонування лише 

комп’ютерної інформації (ст. 361-2, ст. 362 КК України). Склади кримінальних 

правопорушень, безпосереднім об’єктом яких є безпека функціонування як комп’ютерної 

інформації, так і мереж електрозв’язку ( ст. ст. 361-1, 363, 363-1 КК України). Юридичний 

аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 «Несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 

систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» КК України. Його співвідношення 

із складом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376-1 «Незаконне втручання 

в роботу автоматизованої системи документообігу суду» КК України. 

 

Тема 43. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Поняття та загальна 

характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Поняття «нормальна службова 

діяльність або професійна діяльність, пов’язана із наданням публічних послуг». Поняття та 

ознаки неправомірної вигоди. Поняття та види службових осіб за КК України. Поняття та 

види осіб, які надають публічні послуги. «Істотна шкода» та «тяжкі наслідки» у складах 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Зловживання можливостями, обумовленими 

спеціальним статусом суб’єкта. Кримінальна відповідальність за підкуп. Кримінальна 

відповідальність за службову недбалість. 

 

Тема 44. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. Поняття та система 

кримінальних правопорушень проти правосуддя. Кримінально-правова характеристика 

складів кримінальних правопорушень проти правосуддя, що вчиняються шляхом 

протиправного впливу на суб’єктів (учасників) відносин щодо здійснення судочинства та 

виконання судових рішень. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних 

правопорушень проти правосуддя, що полягають у порушенні виконання обов’язків в 

межах відносин судочинства чи виконання судових рішень особами, які є учасниками таких 

відносин і не є службовими особами. Кримінально-правова характеристика складів 

кримінальних правопорушень проти правосуддя, що полягають у порушенні виконання 

службових обов’язків у судочинстві. 

 

Тема 45. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові кримінальні правопорушення). Поняття та система 

кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби. 

Суб’єкт військового кримінального правопорушення. Кримінальні правопорушення проти 

порядку підлеглості та військової честі. Кримінальні правопорушення проти порядку 

проходження військової служби. Кримінальні правопорушення проти порядку несення 

спеціальних служб. 

 



Тема 46. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. Поняття та система кримінальних правопорушень проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Кримінальні правопорушення 

проти миру. Кримінальні правопорушення проти безпеки людства. Кримінальні 

правопорушення проти міжнародного правопорядку. Юридичний аналіз складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 442 «Геноцид» КК України. 

 

 

4. Організація навчання. 

Тематичний план 

 

№ Назва теми 
Всього 

годин 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

СЕМЕСТР 3 

1 Тема 1. Кримінальне право: 

поняття, предмет, метод, 

принципи та місце в системі 

наук 

5   5 

2 Тема 2. Система кримінального 

права України 
5 1 1 3 

3 Тема 3. Закон про кримінальну 

відповідальність. Завдання 

Кримінального кодексу України 
5 1 1 3 

4 Тема 4. Вина та її форми  5 1 1 3 

5 Тема 5. Поняття та підстава 

кримінальної відповідальності 
5 1 1 3 

6 Тема 6. Повторність, сукупність 

і рецидив кримінального 

правопорушення 
5 1 1 3 

7 Тема 7. Поняття кримінального 

правопорушення (злочинного 

діяння). Класифікація 

кримінальних правопорушень 

4 1 1 2 

8 Тема 8. Склад кримінального 

правопорушення (злочинного 

діяння): поняття, ознаки, види 
4   4 

9 Тема 9. Об’єкт кримінального 

правопорушення (злочинного 

діяння) 
4 1 1 2 

10 Тема 10. Об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення 

(злочинного діяння) 
4 1 1 2 

11 Тема 11. Суб’єкт кримінального 

правопорушення (злочинного 

діяння) 
4 1 1 2 

12 Тема 12. Суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення 

(злочинного діяння) 
5  1 4 

13 Тема 13. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень. 
5 1  4 



14 Тема 14. Стадії вчинення 

кримінального правопорушення 

(злочинного діяння)  
4   4 

15 Тема 15. Кримінальна 

відповідальність за незакінчене 

кримінальне правопорушення. 

Добровільна відмова при 

незакінченому кримінальному 

правопорушенні 

4 1 1 2 

16 Тема 16. Поняття й ознаки 

співучасті. 
5 1 1 3 

17 Тема 17. Форми співучасті 4   4 

18 Тема 18. Види співучасників  4 1 1 2 

19 Тема 19. Кримінальна 

відповідальність співучасників 
4 1 1 2 

20 Тема 20. Обставини, що 

виключають кримінальну 

протиправність діяння 
5 1 1 3 

 21 Тема 21. Поняття та цілі, види 

покарання. 
5 1 1 3 

 22 

 

Тема 22. Призначення 

покарання. звільнення від 

покарання та його відбування. 

5 1 1 3 

23 Тема 23. Судимість. 

Обмежувальні заходи. 
5 1 1 3 

24 Тема 24. Особливості 

кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх. 

5   5 

25 Тема 25. Інші заходи 

кримінально-правового 

характеру. 

5 1 1 3 

26 Тема 26. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. 
5 1 1 3 

 Всього за 3 семестр 120 20 20 80 

СЕМЕСТР 4 

27 Тема 27. . Загальна 

характеристика системи 

Особливої частини 

кримінального права. Злочини 

проти основ національної 

безпеки України.  

  

8 2 2 5 

28 Тема 28. Кримінальні 

правопорушення проти життя та 

здоров'я особи. 

8 2 2 5 

29 Тема 29. Кримінальні 

правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи. 

7 2 1 5 

30 Тема 30. Кримінальні 

правопорушення проти статевої 
7 2 1 5 



свободи та статевої 

недоторканості особи. 

31 Тема 31. . Кримінальні 

правопорушення проти 

виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини 

і громадянина. 

10 2 2 6 

32 Тема 32. Кримінальні 

правопорушення проти проти 

власності. 

 

10 2 1 7 

33 Тема 33. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

господарської діяльності 

10 2 1 7 

34 Тема 34. Кримінальні 

правопорушення проти 

довкілля 

10 2 2 7 

35 Тема 35. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадської безпеки 

11 2 2 7 

36 Тема 36. Кримінальні 

правопорушення проти безпеки 

виробництва 

9 2 2 6 

 Всього за 4 семестр 90 20 16 60 

СЕМЕСТР 5 

37 Тема 37. Кримінальні 

правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації 

транспорту. 

8 3 1 5 

38 Тема 38. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадського порядку та 

моральності. 

7 3 1 5 

39 Тема 39. Кримінальні 

правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші 

кримінальні правопорушення 

проти здоров'я населення. 

8 3 1 5 

40 Тема 40. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

охорони державної таємниці, 

недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації. 

7 3 1 5 

41 Тема 41. Кримінальні 

правопорушення проти 

авторитету органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань 

11 2 2 7 



громадян та кримінальні 

правопорушення проти 

журналістів. 

42 Тема 42. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку. 

 

9 3 2 6 

43 Тема 43. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних 

послуг 

10 3 2 7 

44 Тема 44. Кримінальні 

правопорушення проти 

правосуддя. 

11 2 2 7 

45 Тема 45. Кримінальні 

правопорушення проти 

встановленого порядку несення 

військової служби (військові 

кримінальні правопорушення). 

10 3 2 7 

46 Тема 46. Кримінальні 

правопорушення проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

9 3 2 6 

 Всього за 5 семестр 90 28 16 60 

Разом за курс  300 48 52 200 

 

 

5. Тематика практичних занять. 

СЕМЕСТР 3 

Семінарське заняття 1. 

Тема 2. Система кримінального права України 

1. Поняття системи кримінального права.  

2. Загальна та Особлива частини кримінального права України, їх особливості та 

взаємозв’язок.  

3. Інститут кримінального права.  

 

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. Завдання Кримінального кодексу України 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення. 

2. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і значення. Види 

тлумачення за суб’єктом: автентичне (легальне), судове, доктринальне. 

3. Завдання Кримінального кодексу України. 

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 

6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінального 

правопорушення, вчиненого на території України. 



7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами 

України. 

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України. 

 

Семінарське заняття 2. 
Тема 4. Вина та її форми  

1. Поняття «вина». Форми вини.  

2. Умисел і його види.  

3. Необережність та її види. 

 

Тема 5. Поняття та підстава кримінальної відповідальності 

1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 

2. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

3. Співвідношення кримінальної відповідальності та кримінального покарання. 

4. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності. Об’єктивна та 

суб’єктивна підстава кримінальної відповідальності.  

5. Форми реалізації кримінальної відповідальності: засудження винного не поєднане з 

призначенням покарання; засудження винного поєднане з призначенням покарання, від 

відбування якого особа звільняється; застосування покарання. 

 

Семінарське заняття 3. 
Тема 6. Повторність, сукупність і рецидив кримінального правопорушення 

1. Поняття й ознаки множинності кримінального правопорушення.  

2. Поняття та види одиничного кримінального правопорушення.  

3. Сукупність кримінального правопорушення. 

4. Повторність кримінального правопорушення. 

5. Рецидив кримінального правопорушення. 

 

Тема 7. Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння). Класифікація 

кримінальних правопорушень 

1. Визначення поняття кримінального правопорушення: формальне, матеріальне, 

формально-матеріальне, їх суть.  

2. Ознаки кримінального правопорушення.  

3. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпеки. 

Протиправність як формальна ознака злочину.  

4. Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності.  

5. Винність як ознака кримінального правопорушення: зміст та значення. Караність як 

невід’ємна ознака кримінального правопорушення.  

6. Малозначність діяння та її кримінально-правове значення.  

7. Кримінальні проступки.  

8. Відмінність кримінального правопорушення від інших правопорушень.  

9. Класифікація кримінального правопорушення за ступенем тяжкості та її 

кримінально-правове значення. Критерії класифікації кримінального правопорушення. 

 

Семінарське заняття 4. 
Тема 9. Об’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння) 

1. Об’єкт кримінального правопорушення: поняття та кримінально-правове значення. 

2. Предмет кримінального правопорушення та потерпілий від кримінального 

правопорушення.  

3. Класифікація об’єктів кримінального правопорушення. 



 

Тема 10. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного діяння) 

1. Поняття та значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення.  

2. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення.  

3. Поняття та значення діяння в кримінальному праві. Дія і бездіяльність.  

4. Триваючі, продовжувані і складні (складені) кримінальні правопорушення. 

 

Семінарське заняття 5. 
Тема 11. Суб’єкт кримінального правопорушення (злочинного діяння) 

1. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення, його ознаки та види.  

2. Вік кримінальної відповідальності.  

3. Підстави зниження віку кримінальної відповідальності за окремі кримінальні 

правопорушення. 

 

Тема 12. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення (злочинного діяння) 

1. Поняття та значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.  

2. Поняття та значення вини.  

3. Умисел та його види.  

4. Необережність та її види.  

5. Змішана форма вини.  

6. Мотив і мета кримінального правопорушення.  

 

Семінарське заняття 6. 
Тема 15. Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне правопорушення. 

Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні 

1. Кримінальна відповідальність за готування до кримінального правопорушення і 

замах на кримінальне правопорушення.  

2. Поняття «добровільна відмова».  

3. Підстава настання кримінальної відповідальності при добровільній відмові при 

незакінченому кримінальному правопорушенні. 

 

Тема 16. Поняття й ознаки співучасті. 

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

суб’єктивні ознаки.  

2. Відмежування співучасті від причетності до кримінального правопорушення. 

3. Суб’єктивні ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні.  

4. Спільність умислу співучасників.  

5. Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників.  

6. Вольовий момент умислу співучасників.  

7. Відмежування умислу від «необережного спричинення». 

 

Семінарське заняття 7. 
Тема 18. Види співучасників 

1. Види співучасників кримінального правопорушення та їх визначення в КК України. 

Виконавець (співвиконавець) кримінального правопорушення.  

2. Організатор кримінального правопорушення.  

3. Підбурювач до вчинення кримінального правопорушення.  

4. Способи підбурювання до кримінального правопорушення. Об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки підбурювання. 

5. Пособник кримінального правопорушення. 

 



Тема 19. Кримінальна відповідальність співучасників 

1. Підстава кримінальної відповідальності співучасників кримінального 

правопорушення. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників кримінального 

правопорушення при різних формах співучасті.  

2. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи, 

злочинної організації. 

3. Спеціальні питання кримінальної відповідальності співучасників кримінального 

правопорушення.  
 

Семінарське заняття 8. 
Тема 20. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 

1. Поняття та юридична природа обставин, що виключають протиправність діяння.  

2. Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж 

необхідної оборони.  

3. Уявна оборона: поняття за Кримінальним кодексом України, юридична природа та 

основні різновиди.  

4. Затримання особи, що вчинила кремінал ьне правопорушення: поняття, ознаки, 

умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Відповідальність за перевищення 

заходів, необхідних для затримання правопорушника.  

5. Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від 

необхідної оборони.  

6. Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. Кримінально-правове значення 

фізичного та психічного примусу.  

7. Виконання наказу або розпорядження: поняття та основний кримінально-правовий 

зміст. Поняття та ознаки явно злочинного наказу або розпорядження. Правові наслідки 

відмови від виконання явно злочинного наказу або розпорядження.  

8. Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та основний кримінально-правовий зміст. 

Поняття та ознаки виправданості ризику за Кримінальним кодексом України. 

Невиправданий ризик та його кримінально-правове значення.  

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації: поняття та основний кримінально-

правовий зміст. 

 

Тема 21. Поняття та цілі, види покарання. 

1. Поняття покарання та ознаки покарання.  

2. Мета покарання: кара, виправлення, загальна та спеціальна превенція.  

3. Характеристика основних покарань, додаткових покарань, покарань, що можуть 

призначатися і як основні, і як додаткові.  

4. Порядок заміни покарання одного виду іншим. 

5. Види покарань:  

– штраф;  

– позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу;  

– позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 

– громадські роботи;  

– виправні роботи;  

– службові обмеження для військовослужбовців;  

– конфіскація майна;  

– арешт;  

– обмеження волі;  

– тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;  

– позбавлення волі на певний строк;  



– довічне позбавлення волі.  

 

Семінарське заняття 9. 
Тема 22. Призначення покарання. звільнення від покарання та його відбування. 

1. Загальні правила призначення покарання за кримінальним правом України.  

2. Значення положень Загальної частини кримінального законодавства для 

призначення покарання. Урахування при призначенні покарання характеру та ступеню 

суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, особи винного і обставин 

справи, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.  

3. Види пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин. Їх характеристика 

та класифікація. Межі урахування судом при призначенні покарання обставин, що 

пом’якшують та обтяжують відповідальність. 

4. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від 

покарання особи, яка перестала бути суспільне небезпечною (ч. 4 ст. 74 КК ).  

5. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Поняття, юридична природа 

та види. Іспитовий строк, його тривалість та значення.  

6. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з 

випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування 

покарання з випробуванням. 

 

Тема 23. Судимість. Обмежувальні заходи. 

1. Поняття та кримінально-правове значення судимості.  

2. Виникнення і припинення судимості. Способи припинення судимості. Правові 

наслідки припинення судимості.  

3. Погашення судимості: поняття та умови. Строки погашення судимості та порядок їх 

обчислення.  

4. Особливості обчислення строку погашення судимості у випадку закінчення строків 

давності виконання обвинувального вироку, при достроковому звільненні від відбування 

покарання, заміні невідбутої частини покарання більш м’яким.  

5. Переривання строку погашення судимості.  

6. Зняття судимості: поняття, значення та порядок застосування.  

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

 

Семінарське заняття 10. 
Тема 25. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

1. Поняття та види заходів кримінально-правового характеру.  

2. Поняття, підстави та мета застосування примусових заходів медичного характеру.  

3. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.  

4. Види примусових заходів медичного характеру.  

5. Критерії призначення примусових заходив медичного характеру.  

6. Примусове лікування. Підстава застосування примусового лікування.  

7. Особи, до яких застосовується примусове лікування. Порядок здійснення 

примусового лікування.  

8. Поняття та підстави застосування спеціальної конфіскації.  

9. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: поняття, підстави 

застосування, види (штраф, конфіскація майна, ліквідація).  

10. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-

правового характеру. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

 

Тема 26. Звільнення від кримінальної відповідальності 

1. Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності.  



2. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності.  

3. Відміна звільнення від кримінальної відповідальності від її виключення.  

4. Характеристика окремих видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

СЕМЕСТР 4 

Семінарське заняття 1. 

Тема 27. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального права. 

Злочини проти основ національної безпеки України 

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. Класифікація 

злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК України. 

2. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. 

Поняття злочинів проти основ національної безпеки України.  

3. Злочини проти зовнішньої безпеки України. Злочини проти внутрішньої безпеки 

України.  

4. Злочини проти політичної безпеки України. Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України.  

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

захоплення державної влади. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України.  

6. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Диверсія.  

7. Державна зрада. Шпигунство.  

8. Інші злочини проти основ національної безпеки України.  

9. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я 

особи. Поняття вбивства. Безпосередній об’єкт вбивства. 

2. Момент початку та припинення життя. Момент настання смерті.  

3. Види умисного вбивства.  

4. Диференціація відповідальності за вбивство за чинним кримінальним 

законодавством України.  

5. Основний склад умисного вбивства. Ознаки вбивства.  

6. Види умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками.  

7. Кримінальні правопорушення проти здоров'я особи.  

8. Кримінальні правопорушення, що ставлять в небезпеку життя або здоров’я особи. 

 

Семінарське заняття 3. 

Тема 29. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

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

особи. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи, що пов’язані із 

незаконним позбавленням волі.  

2. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи, що не пов’язані із 

незаконним позбавленням волі. 

 

Тема 30. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи.  



2. Статева свобода і статева недоторканість як об’єкти кримінально-правової охорони: 

поняття та співвідношення.  

3. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб як особливо кваліфікуюча 

ознака складів кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканості. «Тяжкі наслідки» як ознака складів кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи.  

4. Момент закінчення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи.  

5. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 152 

«Зґвалтування» КК України.  

6. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 

«Сексуальне насильство» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 152 «Зґвалтування», ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» 

КК України.  

7. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 154 

«Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК України. 

 

Семінарське заняття 4. 

Тема 31. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина. 
1. Поняття та система складів кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав людини і громадянина. 

2. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» КК України.  

3. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 

«Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» КК 

України. 

4. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 

«Порушення недоторканості приватного життя» КК України. Його співвідношення із 

складами кримінальних правопорушень, предметом яких є окремі види таємниць (таємниця 

кореспонденції, таємниця усиновлення (удочеріння), лікарська таємниця тощо). 

5. Загальна характеристика складів кримінальних правопорушень проти сімейних прав 

громадян. 

 

Семінарське заняття 5. 

Тема 32. Кримінальні правопорушення проти проти власності. 

1. Поняття та ознаки корисливих кримінальних правопорушень проти власності, 

пов’язаних із заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на 

користь інших осіб (розкрадань).  

2. Предмет корисливих кримінальних правопорушень проти власності, пов’язаних із 

заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на користь інших 

осіб (розкрадань).  

3. «Таємність» викрадення чужого майна як ознака крадіжки.  

4. Момент закінчення корисливих кримінальних правопорушень проти власності, 

пов’язаних із заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на 

користь інших осіб (розкрадань).  

5. Види розкрадань та методика їх встановлення.  

6. Ознаки продовжуваних розкрадань та особливості моменту їх закінчення.  

7. Проникнення у житло, інше приміщення чи сховище як кваліфікуюча (особливо 

кваліфікуюча) ознака складів кримінальних правопорушень проти власності.  



8. Повторність як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака складів кримінальних 

правопорушень проти власності.  

9. Диференціація кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна у КК 

України. Кримінальні правопорушення проти власності, що не пов’язані із незаконним 

заволодінням чужим майном.  

10. Диференціація кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження чужого 

майна у КК України. 

 

Тема 33. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності. Кримінальні правопорушення проти системи грошового обігу, фондового ринку 

і порядку обігу деяких документів.  

2. Кримінальні правопорушення проти системи оподаткування і системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кримінальні правопорушення 

проти бюджетної системи.  

3. Кримінальні правопорушення проти порядку переміщення предметів через митний 

кордон України.  

4. Кримінальні правопорушення проти порядку зайняття господарською діяльністю. 

Кримінальні правопорушення  проти прав кредиторів.  

5. Кримінальні правопорушення проти засад добросовісної конкуренції.  

6. Кримінальне правопорушення проти порядку приватизації. 

 

Семінарське заняття 6. 

Тема 34. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

1. Поняття та система складів кримінальних правопорушень проти довкілля.  

2. Об’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень проти довкілля.  

3. Предмет складів кримінальних правопорушень проти довкілля.  

4. Cуспільно-небезпечні діяння у складах кримінальних правопорушень проти 

довкілля.  

5. Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень проти довкілля. 

 

Семінарське заняття 7. 

Тема 35. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. 

Громадська безпека як родовий об’єкт кримінального правопорушення: поняття та ознаки. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, пов’язані зі створенням і 

функціонуванням злочинних спільнот та організацій.  

2. Види та ознаки злочинних організацій за КК України.  

3. Кримінальні правопорушення терористичної спрямованості.  

4. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, пов’язані із предметами, 

які становлять підвищену небезпеку.  

5. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, пов’язані з об’єктами, які 

становлять підвищену небезпеку. 

 

Семінарське заняттят 8. 
Тема 36. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 

1. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

безпеки виробництва.  

2. Кримінально-правова характеристика спільних ознак складів кримінальних 

правопорушень проти безпеки виробництва.  

3. Кримінально-правова характеристика відмінних ознак у складах кримінальних 

правопорушень проти безпеки виробництва.  



4. Співвідношення норм, які передбачають кримінальну відповідальність за 

кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва.  

5. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 271 

«Порушення вимог законодавства про охорону праці» КК України. Його співвідношення із 

складами кримінальних правопорушень, передбаченими іншими статями розділу X 

Особливої частини КК України. 

 

СЕМЕСТР 5 

Семінарське заняття 1. 
Тема 37. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

1. Поняття та система кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту.  

2. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складів кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

3. Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак складів кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

 

Тема 38. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

1. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадського порядку та 

моральності.  

2. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку.  

3. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень проти 

моральності. 

 

Семінарське заняття 2. 
Тема 39. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я 

населення 

1. Поняття та система складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Склади кримінальних правопорушень, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів 

та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення (ст. ст. 305 – 307, 309 – 311, 320 – 

321-1 КК України).  

2. Склади кримінальних правопорушень, пов’язані з незаконним заволодінням 

наркотичними засобами, психотропними речовинами їх аналогами, прекурсорами, а також 

обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 

чи їх аналогів  (ст. ст. 308, 312, 313, 318, 319 КК України).  

3. Склади кримінальних правопорушень, пов’язані з незаконним вживанням 

наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів, одурманюючих засобів, а також допінгу 

(ст. ст. 314 – 317, 322 – 324 КК України).  

4. Інші склади кримінальних правопорушень проти здоров’я населення (ст. ст. 321-2, 

325 – 327 КК України).  

5. Об’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Предмети складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення: наркотичні 

засоби, психотропні речовини, аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин, 

прекурсори, фальсифіковані лікарські засоби, обладнання, призначене для виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.  

6. Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

 

Тема 40. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 



1. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації.  

2. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 329 

«Втрата документів, що становлять державну таємницю» КК України. Його співвідношення 

із складом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 «Державна зрада» КК 

України.  

3. Співвідношення складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 330 

«Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у 

процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони» із 

складами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 «Державна зрада», ст. 114 

«Шпигунство» КК України.  

4. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 

«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» КК України. 

Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 

«Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу» КК України. 

 

Семінарське заняття 3. 

Тема 41. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти  

1. Поняття кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень 

проти журналістів.  

2. Поняття та ознаки офіційного документу як предмета кримінального 

правопорушення.  

3. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак окремих складів 

кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. 

4. Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак окремих складів 

кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. 

5. Система кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень 

проти:  

– кримінальні правопорушення, що посягають на державні символи України та 

іноземних держав (ст. 338, ст. 339 КК України);   

– кримінальне правопорушення, що посягає на реалізацію права збиратися мирно (ст. 

340 КК України);   

– кримінальні правопорушення, що посягають на порядок виконання повноважень 

представниками органів державної влади, органами місцевого самоврядування, 

окремими посадовими особами, об’єднаннями громадян, а також кримінальні 

правопорушення проти громадян, які виконують громадські обов’язки, та проти 

реалізації (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 3511, 3512, 352, 354 КК 

України);   

– кримінальні правопорушення, що посягають на законну діяльність журналістів 

(ст.ст. 3451, 3471, 3481, 3491 КК України);   

– кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним присвоєнням владних 

повноважень, а також з офіційними документами, печатками, штампами чи 

бланками підприємств, установ чи організацій та телекомунікаційними мережами 

(ст.ст. 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 КК України).   

 



Семінарське заняття 4. 
Тема 42. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних 

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

1. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

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

мереж і мереж електрозв’язку.  

2. Склади кримінальних правопорушень, безпосереднім об’єктом яких є безпека 

функціонування лише комп’ютерної інформації (ст. 361-2, ст. 362 КК України).  

3. Склади кримінальних правопорушень, безпосереднім об’єктом яких є безпека 

функціонування як комп’ютерної інформації, так і мереж електрозв’язку ( ст. ст. 361-1, 363, 

363-1 КК України).  

4. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 

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

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» КК України. Його 

співвідношення із складом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376-1 

«Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» КК 

України. 

 

Семінарське заняття 5. 
Тема 43. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

1. Поняття та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.  

2. Поняття «нормальна службова діяльність або професійна діяльність, пов’язана із 

наданням публічних послуг».  

3. Поняття та ознаки неправомірної вигоди.  

4. Поняття та види службових осіб за КК України.  

5. Поняття та види осіб, які надають публічні послуги.  

6. «Істотна шкода» та «тяжкі наслідки» у складах кримінальних правопорушень у сфері 

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

Зловживання можливостями, обумовленими спеціальним статусом суб’єкта.  

7. Кримінальна відповідальність за підкуп.  

8. Кримінальна відповідальність за службову недбалість. 

 

Семінарське заняття 6. 

Тема 44. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

1. Поняття та система кримінальних правопорушень проти правосуддя.  

2. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень проти 

правосуддя, що вчиняються шляхом протиправного впливу на суб’єктів (учасників) 

відносин щодо здійснення судочинства та виконання судових рішень.  

3. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень проти 

правосуддя, що полягають у порушенні виконання обов’язків в межах відносин 

судочинства чи виконання судових рішень особами, які є учасниками таких відносин і не є 

службовими особами.  

4. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень проти 

правосуддя, що полягають у порушенні виконання службових обов’язків у судочинстві. 

 

Семінарське заняття 7.  
Тема 45. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення) 

1. Поняття та система кримінальних правопорушень проти встановленого порядку 

несення військової служби. Суб’єкт військового кримінального правопорушення.  



2. Кримінальні правопорушення проти порядку підлеглості та військової честі.  

3. Кримінальні правопорушення проти порядку проходження військової служби.  

4. Кримінальні правопорушення проти порядку несення спеціальних служб. 

 

Семінарське заняття 8. 
Тема 46. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 

1. Поняття та система кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку.  

2. Кримінальні правопорушення проти миру.  

3. Кримінальні правопорушення проти безпеки людства.  

4. Кримінальні правопорушення проти міжнародного правопорядку.  

5. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 442 

«Геноцид» КК України. 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи. 

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

обраної проблематики за погодженням із викладачем. 

 

Теми презентацій (самостійна робота) 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Тема 1. Кримінальне право: поняття, предмет, метод, принципи та місце в системі 

наук.  

1. Кримінальне право як галузь права, законодавства, навчальна дисципліна та 

юридична наука.  

2. Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, методи та 

взаємозв’язок із суміжними галузями права.  

3. Принципи кримінального права.  

4. Кримінальне право як галузь законодавства.  

5. Наука кримінального права, предмет, функції і методи науки кримінального 

права.  

6. Кримінальне право як навчальна дисципліна, її предмет, основні методи та 

форми вивчення. 

2 Тема 8. Склад кримінального правопорушення (злочинного діяння): поняття, 

ознаки, види.  

1. Поняття складу кримінального правопорушення і його значення. 

Співвідношення понять кримінального правопорушення і складу кримінального 

правопорушення.  

2. Види складів кримінального правопорушення.  

3. Види складів кримінального правопорушення за ступенем суспільної 

небезпеки.  

4. Види складів кримінального правопорушення за конструкцією об’єктивної 

сторони.  

5. Склад кримінального правопорушення і кваліфікація кримінального 

правопорушення.  

6. Поняття кваліфікації кримінального правопорушення і її значення.  

7. Елементи складу кримінального правопорушення та їх зміст.  



8. Обов’язкові та факультативні ознаки складу кримінального 

правопорушення. 

3 Тема 13. Кваліфікація кримінальних правопорушень.  

1. Поняття кваліфікації кримінальних правопорушень.  

2. Види кваліфікації кримінальних правопорушень.  

3. Підстави кваліфікації кримінальних правопорушень. 

4 Тема 14. Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння).  

1. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

Готування до кримінального правопорушення, його поняття, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки.  

2. Види готування до кримінального правопорушення.  

3. Кваліфікація готування до кримінального правопорушення.  

4. Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки.  

5. Види замаху на кримінальне правопорушення: закінчений та незакінчений 

замах на кримінальне правопорушення, замах на непридатний об’єкт та замах 

непридатними засобами.  

6. Відмежування замаху від готування до кримінального правопорушення. 

7. Поняття закінченого кримінального правопорушення.  

8. Добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення. Поняття 

та ознаки добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення 

до кінця. Відмежування добровільної відмови від дійового каяття.  

5 Тема 17. Форми співучасті.  

1. Поняття «форми співучасті».  

2. Проста і складна співучасть.  

3. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

6 Тема 24. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.  

1. Примусові заходи виховного характеру: поняття, підстави та порядок 

застосування.  

2. Види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх: штраф, 

громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк. 

3. Особливості призначення покарання неповнолітнім, їх звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, звільнення від покарання із застосування 

примусових заходів виховного характеру, звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності, 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, погашення та зняття 

судимості. 

7 Всього за 3 семестр 80 

8 Тема 29. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

1. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст.  151-2 «Примушування до шлюбу»  КК України. 

2. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст.  151 «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги»  КК 

України.  

 

9 Тема 32. Кримінальні правопорушення проти проти власності. 

1. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 193 «Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї» КК України.  



2. Співвідношення складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 193 «Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї»  із складом кримінального правопорушення, 

передбаченим ст. 185 «Крадіжка»  КК України. 

 

10 Тема 33. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 

« Контрабанда»  КК України. 

Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 

«Протидія законній господарській діяльності»  КК України. 

11 Тема 34. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

1. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень 

проти екологічної безпеки.  

2. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень у 

сфері землеволодіння, охорони надр і атмосферного повітря.  

3. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень у 

сфері водних ресурсів.  

4. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень у 

сфері охорони рослинного світу.  

5. Кримінально-правова характеристика складів кримінальних правопорушень у 

сфері охорони тваринного світу. 

12 Тема 35. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

1.  Призначення покарання за кримінальні правопорушення проти громадської 

безпеки об’єднаних спільною ознакою «організованість. 

2. Призначення покарання за Кримінальні правопорушення терористичної 

спрямованості.  

3. Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами а також іншими предметами заборонених у обігу. 

 Всього за 4 семестр 60 

13 Тема 38. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 

1. Відповідальність за вандалізм. 

2. Особливості призначення покарання за вчинення кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку та моральності. 

3. Відповідальність за групове порушення громадського порядку та 

хуліганство. 

14 Тема 40. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Особливості призначення покарання за Кримінальні правопорушення у сфері 

охорони державної таємниці.  

2. Відповідальність за Кримінальні правопорушення, що посягають на 

недоторканність державних кордонів України.  

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері забезпечення призову та 

мобілізації. 

15 Тема 41. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів. 

1. Поняття, ознаки, види кримінальних правопорушень проти авторитету органів 

державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

2. Кримінально-правова характеристика діянь, що посягають на авторитет органів 

державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 



 

Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуальних завдань здійснюються у наступних формах: 

- підготовка індивідуального науково-дослідного завдання (тези доповідей, 

наукова стаття); 

- складання термінологічного словника; 

- написання реферату; 

- підготовка до презентації результатів дослідження. 

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Відмежування вбивства через необережність від умисного вбивства (ст. 119, 

115 КК). 

2. Відмежування диверсії від суміжних злочинів (ст. 113 КК). 

3. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК) та його відмежування від суміжних 

складів. 

4. Терористичний акт (ст. 258 КК), бандитизм (ст. 257 КК), диверсія (ст. 113 

КК): проблеми розмежування. 

5. Проблеми визначення поняття службової особи. 

6. Відмежування шахрайства від крадіжки та грабежу (ст. 190, 185, 186 КК). 

7. Проблеми відмежування ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані, від залишення в небезпеці (ст. 136 та 135 КК). 

8. Кримінальний закон як джерело кримінального права. 

9. Причинний зв‘язок в кримінальному праві. 

16 Тема 45. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові кримінальні правопорушення). 

1. Об’єктивні ознаки порушення правил несення прикордонної служби.  

2. Суб’єктивні ознаки порушення правил несення прикордонної служби.  

3. Особливості кваліфікації порушення правил несення прикордонної служби 

17 Тема 46. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

1. Поняття, ознаки, види кримінальних правопорушень проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку.  

2. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. 

 3. Відповідальність за піратство та найманство. 

18 Тема 44. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 

1. Відповідальність за кримінальні правопорушення, які посягають на життя, 

здоров’я, особисту безпеку, власність суддів, народних засідателів, присяжних та 

інших учасників судочинства.  

2. Відповідальність за кримінальні правопорушення, які посягають на відносини, 

що забезпечують одержання достовірних доказів та істинних висновків у 

проваджені.  

3. Відповідальність за кримінальні правопорушення, які посягають на відносини, 

що забезпечують своєчасне розкриття та присічення кримінальних 

правопорушень. 

 4. Відповідальність за кримінальні правопорушення, які посягають на відносини, 

що забезпечують належне виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду та 

призначеного вироком покарання. 

 всього за 5 семестр 60 

 Всього за курс 200 



10. Кримінальна відповідальність особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення у стані сп‘яніння. 

11. Конкуренція кримінально-правових норм. 

12. Особливості кваліфікації різних форм множинності. 

13. Уявна оборона та її правові наслідки за кримінальним законодавством 

України. 

14. Умови правомірності застосування зброї і спеціальних засобів у зв‘язку з 

перебуванням особи у стані необхідної оборони. 

15. Співвідношення покарання та кримінальної відповідальності. 

16. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

17. Система покарань за кримінальним правом України. 

 

Методи навчання 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: 

– словесні – лекція, бесіда, розповідь, пояснення; 

– наочні – демонстрація, ілюстрація; 

– практичні – вправи, практичні роботи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: 

– аналітичний, 

– синтетичний, 

– аналітично-синтетичний, 

– індуктивний, 

– дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

– проблемний, 

– частково-пошуковий, 

– дослідницький. 

 

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 (3 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 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 іспиту (4 та 5 

семестри) 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 ІМ, 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-

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


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

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 до заліку/іспиту/іспиту 

 

№ Назва теми 
Всього 

годин 

Практичні 

заняття 

індивідуальні 

завдання 

Самостійна 

робота 

СЕМЕСТР 3 

1 Тема 1. Кримінальне право: 

поняття, предмет, метод, 

принципи та місце в системі 

наук 

2  - 2 

2 Тема 2. Система 

кримінального права 

України 
4 2 - 2 

3 Тема 3. Закон про 

кримінальну 

відповідальність. Завдання 

Кримінального кодексу 

України 

4 2 - 2 

4 Тема 4. Вина та її форми  4 2 - 2 

5 Тема 5. Поняття та підстава 

кримінальної 

відповідальності 
4 2 1 1 

6 Тема 6. Повторність, 

сукупність і рецидив 

кримінального 

правопорушення 

4 2 1 1 

7 Тема 7. Поняття 

кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння). 

Класифікація кримінальних 

правопорушень 

5 2 1 2 

8 Тема 8. Склад 

кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння): 

поняття, ознаки, види 

2 - - 2 

9 Тема 9. Об’єкт 

кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння) 

4 2 - 2 

10 Тема 10. Об’єктивна 

сторона кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння) 

4 2 - 2 

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


11 Тема 11. Суб’єкт 

кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння). 

4 2 - 2 

12 Тема 12. Суб’єктивна 

сторона кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння) 

4 2 - 2 

13 Тема 13. Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень 
3 - 1 2 

14 Тема 14. Стадії вчинення 

кримінального 

правопорушення 

(злочинного діяння) 

3 - 1 2 

15 Тема 15. Кримінальна 

відповідальність за 

незакінчене кримінальне 

правопорушення. 

Добровільна відмова при 

незакінченому 

кримінальному 

правопорушенні. 

 

4 2 - 2 

16 Тема 16. Поняття й ознаки 

співучасті. 

 
4 2 - 2 

17 Тема 17. Форми співучасті 3  1 2 

18 Тема 18. Види 

співучасників 
4 2 - 2 

19 Тема 19. Кримінальна 

відповідальність 

співучасників 
4 2 - 2 

20 Тема 20. Обставини, що 

виключають кримінальну 

протиправність діяння 
4 2 - 2 

 21 Тема 21. Поняття та цілі, 

види покарання 
4 2  2 

 22 

 

Тема 22. Призначення 

покарання. звільнення від 

покарання та його 

відбування 

4 2  2 

23 Тема 23. Судимість. 

Обмежувальні заходи 
5 2 1 2 

24 Тема 24. Особливості 

кримінальної 

відповідальності та 

покарання неповнолітніх 

3 - 1 2 

25 Тема 25. Інші заходи 

кримінально-правового 

характеру 

5 2 1 2 



26 Тема 26. Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

5 2 1 2 

 Всього за 3 семестр 100 40 10 50 

27 Тема 27. Загальна 

характеристика системи 

Особливої частини 

кримінального права. 

Злочини проти основ 

національної безпеки 

України.  

8 4 - 4 

28 Тема 28. Кримінальні 

правопорушення проти 

життя та здоров'я особи 

8 4 - 4 

29 Тема 29. Кримінальні 

правопорушення проти 

волі, честі та гідності особи 

5 2 1 2 

30 Тема 30. Кримінальні 

правопорушення проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 

6 2 - 4 

31 Тема 31. Кримінальні 

правопорушення проти 

виборчих, трудових та 

інших особистих прав і 

свобод людини і 

громадянина. 

9 2 1 6 

32 Тема 32. Кримінальні 

правопорушення проти 

проти власності 

7 2 1 4 

33 Тема 33. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

господарської діяльності 

8 4  4 

34 Тема 34. Кримінальні 

правопорушення проти 

довкілля. 

8 2 2 4 

35 Тема 35. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадської безпеки 

10 4  6 

36 Тема 36. Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки виробництва 

6 2  4 

 Всього за 4 семестр 75 28 5 42 

 СЕМЕСТР 5     

37 Тема 37. Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

3 2 1 2 

38 Тема 38. Кримінальні 

правопорушення проти 
5 2 1 4 



громадського порядку та 

моральності. 

 

39 Тема 39. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інші кримінальні 

правопорушення проти 

здоров'я населення. 

 

8 2 - 4 

40 Тема 40. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

охорони державної 

таємниці, недоторканності 

державних кордонів, 

забезпечення призову та 

мобілізації 

8 2 - 4 

41 Тема 41. Кримінальні 

правопорушення проти 

авторитету органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян та 

кримінальні 

правопорушення проти 

журналістів. 

9 3 - 6 

42 Тема 42. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку 

7 3 - 4 

43 Тема 43. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням 

публічних послуг 

10 4 2 4 

44 Тема 44. Кримінальні 

правопорушення проти 

правосуддя  

8 4  4 

45 Тема 45. Кримінальні 

правопорушення проти 

встановленого порядку 

несення військової служби 

(військові кримінальні 

правопорушення) 

7 2 1 4 

46 Тема 46. Кримінальні 

правопорушення проти 
10 4  6 



миру, безпеки людства та 

міжнародного 

правопорядку 

 Всього за 5 семестр 75 28 5 42 

 

Розподіл балів до заліку 3 семестр 

 

Види контролю Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 10 До 4 до 40 

Індивідуальне завдання (презентації) 5 До 2 до 10 

Самостійна робота:   

вирішення практичних ситуацій; складання 

процесуальних документів; 

науковий проект1  

 

26 

 

До 2 

 

до 50 

Разом:   до 100 

 

 

Розподіл балів за рейтинговою системою до іспиту 4 семестр 

 

Види контролю Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 7 До 4 до 28 

Індивідуальне завдання (презентації) 5 До 1 до 5 

Самостійна робота:   

вирішення практичних ситуацій; складання 

процесуальних документів; 

науковий проект2  

 

21 

 

До 2 

 

до 42 

Всього     До 75 

Іспит    До 25 

Разом:   до 100 

 

 

 

Розподіл балів за рейтинговою системою до іспиту 5 семестр 

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

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

роботу до екзамену не допускається.  



Види контролю Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті 7 До 4 до 28 

Індивідуальне завдання (презентації) 5 До 1 До 5 

Самостійна робота:   

вирішення практичних ситуацій; складання 

процесуальних документів; 

науковий проект3  

10 

 

 

До 6 

 

до 42 

Всього    До 75 

Іспит    До 25 

Разом:   до 100 

 

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

Зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

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 

 

Перелік питань до заліку / екзамену /екзамену. 

3 СЕМЕСТР (залік) 

1. Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як 

галузь правознавства.  

2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.  

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.  

4. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх 

єдність та взаємозв’язок.  

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на 

території України.  

6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за 

межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно 

проживають в Україні.  

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

роботу до екзамену не допускається.  



7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за 

межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в 

Україні.  

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.  

9. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі 

10. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та їх зміст.  

11. Класифікація кримінальних правопорушень та її практичне значення.  

12. Кримінальна відповідальність: поняття та види.  

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

14. Підстави кримінальної відповідальності.  

15. Склад кримінального правопорушення: поняття, елементи та ознаки. 

Співвідношення понять «кримінальне правопорушення» та «склад кримінального 

правопорушення».  

16. Види складів кримінальних правопорушень.  

17. Функції складу кримінального правопорушення.  

18. Кваліфікація кримінального правопорушення. Її види. Формула кваліфікації.  

19. Об’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки. Класифікація об’єктів 

кримінального правопорушення.  

20. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

21. Поняття, ознаки суб’єкта кримінального правопорушення.  

22. Спеціальний суб’єкт та його види.  

23. Кваліфікація кримінального правопорушення із загальним та спеціальним 

суб’єктами.  

24. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Множинність кримінальних правопорушень: поняття та види. 

25. Стадії кримінального правопорушення: поняття та види.  

26. Поняття співучасті та її ознаки.  

27. Види співучасників. Кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого при 

розподілі ролей. Форми співучасті. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, 

групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією.  

28. Поняття, ознаки одиничних кримінальних правопорушень. Прості та складні 

одиничні кримінальні правопорушення та їх зміст. Відмінність одиничних кримінальних 

правопорушень від множинності кримінальних правопорушень. 

29. Поняття, ознаки та умови правомірності необхідної оборони. 

30. Поняття, ознаки та умови правомірності крайньої необхідності. Відмінність 

крайньої необхідності від необхідної оборони. 

31. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття та види. Підстави та порядок 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

32. Поняття та мета покарання. Система покарань та її кримінально-правове значення. 

33. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

34. Судимість: поняття, кримінально-правові наслідки, порядок погашення та зняття. 

 

 

СЕМЕСТР 4 (іспит) 

1. Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України. 

Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права України. 

2. Система Особливої частини кримінального права України. Види норм Особливої 

частини кримінального права України. 

3. Значення Особливої частини кримінального права України. 

4. Поняття та ознаки конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність колізії та 

конкуренції кримінально-правових норм. 



5. Види конкуренції кримінально-правових норм та правила їх подолання. 

6. Криміналізація та декриміналізація: поняття, способи та сучасні тенденції. 

7. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності. 

8. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 109 «Дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 

влади» КК України 

9. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 110 «Посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України» КК України.   

10. Співвідношення складів злочинів, передбачених ст.111 «Державна зрада» та ст. 112 

«Шпигунство» КК України. Кримінально-правова кваліфікація надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності 

проти України у формах, які утворюють інші склади злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

11. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 112 «Посягання на життя 

державного чи громадського діяча» КК України. 

12. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 114 «Шпигунство» КК 

України. 

13. Кримінально-правова кваліфікація посягання на життя спеціальних потерпілих 

(державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу тощо) за наявності 

ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України. 

14. Кримінально-правова характеристика та співвідношення складів кримінального 

правопорушення, передбачених ст. 120 «Доведення до самогубства» і ч. 1 ст. 115 «Умисне 

вбивство» КК України. 

15. Кримінально-правова кваліфікація посягання на життя спеціальних потерпілих 

(державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу тощо) за наявності 

ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України. 

16. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 

«Умисне тяжке тілесне ушкодження» КК України. 

17. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 122 

«Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України. 

18. Кримінально-правова характеристика та співвідношення складів кримінального 

правопорушення, передбачених ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», ст. 126 

«Побої і мордування» КК України. 

19. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 

«Залишення в небезпеці» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 115 «Умисне вбивство», ст. 119 «Вбивство через 

необережність» КК України. 

20. Юридичний аналіз складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 134 

«Незаконне проведення аборту або стерилізації» КК України. Їх співвідношення із 

складами злочинів, передбаченими ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», ст. 128 

«Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України. 

21. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 119 

«Вбивство через необережність» КК України. Його співвідношення із складами 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 139 «Ненадання допомоги хворому 

медичним працівником», ч. 2 ст. 140 «Неналежне виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником» КК України. 

22. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 147 

«Захоплення заручників» КК України.  

23. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» КК України. Кримінально-правова 

оцінка незаконного позбавлення волі з корисливих мотивів. 



24. Аналіз кваліфікуючих ознак умисного вбивства, виділених за об’єктом складу 

кримінального правопорушення 

25. Аналіз кваліфікуючих ознак умисного вбивства, виділених за об’єктивною 

стороною складу кримінального правопорушення 

26. Аналіз кваліфікуючих ознак умисного вбивства, виділених за суб’єктом складу 

кримінального правопорушення 

27. Аналіз кваліфікуючих ознак умисного вбивства, виділених за суб’єктивною 

стороною складу кримінального правопорушення 

28. Юридичний аналіз «привілейованих» складів умисних вбивств (умисних вбивств з 

пом’якшуючими ознаками). 

29. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 136 

«Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані» КК України. 

30. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 

«Торгівля людьми» КК України.  

31. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 151 

«Незаконне поміщення у заклад з надання психіатричної допомоги» КК України. 

32. Юридичний аналіз скалу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 152 

«Зґвалтування» КК України. 

33. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 154 

«Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК України. 

34. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» КК України. 

35. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 

«Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» КК 

України. 

36. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 

«Грабіж» КК України. 

37. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 

«Розбій» КК України. 

38. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 

«Шахрайство» КК України. 

39. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем» КК України. 

40. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 

«Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» КК України. 

41. Юридичний аналіз скалу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 

«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» КК України. 

42. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 

«Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів» КК України. 

43. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 

«Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» КК України  

44. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 

«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» КК України.  

45. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 245 

«Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» КК України. 



46. Співвідношення складів кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 121 

(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та складів 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство», ч. 1 ст. 119 

«Вбивство через необережність» КК України. 

47. Кримінально-правова характеристика та співвідношення складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», ст. 126 «Побої 

і мордування» КК України. 

48. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 

«Залишення в небезпеці» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 115 «Умисне вбивство», ст. 119 «Вбивство через 

необережність» КК України. 

49. Юридичний аналіз складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 134 

«Незаконне проведення аборту або стерилізації» КК України. Їх співвідношення із 

складами кримінальних правопорушень, передбаченими ст. 121 «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження», ст. 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК 

України. 

50. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 119 

«Вбивство через необережність» КК України. Його співвідношення із складами 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 139 «Ненадання допомоги хворому 

медичним працівником», ч. 2 ст. 140 «Неналежне виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником» КК України. 

51. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 147 

«Захоплення заручників» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбаченими ст. 349 «Захоплення представника влади або працівника 

правоохоронного органу як заручника», ст. 349-1 «Захоплення журналіста як заручника», 

ст. 371 «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» 

КК України.  

52. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» КК України. Кримінально-правова 

оцінка незаконного позбавлення волі з корисливих мотивів. 

53. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 

«Сексуальне насильство» КК України. Його співвідношення із складами кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 152 «Зґвалтування», ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» 

КК України. 

54. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 

«Порушення недоторканості приватного життя» КК України. Його співвідношення із 

складами кримінальних правопорушень, предметом яких є окремі види таємниць (таємниця 

кореспонденції, таємниця усиновлення (удочеріння), лікарська таємниця тощо).  

55. Співвідношення складів кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 186 

«Грабіж», ч. 1 ст. 187 «Розбій» та ч. 1 ст. 189 «Вимагання» КК України. 

56. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 193 

«Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося 

у неї» КК України. Його співвідношення із складом кримінального правопорушення, 

передбаченим ст. 185 «Крадіжка»  КК України. 

57. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» КК України. Його 

співвідношення із складами розкрадань. 

58. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 

«Протидія законній господарській діяльності» КК України. Його співвідношення із складом 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 «Вимагання» КК України. 

59. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 

«Шахрайство з фінансовими ресурсами» КК України. Його співвідношення із складами 



кримінального правопорушення, передбачених ст. 190 «Шахрайство», ст. 212 «Ухилення 

від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» КК України. 

60. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 

«Порушення правил екологічної безпеки». 

61. Співвідношення складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 248 

«Незаконне полювання» та ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом» КК України. 

62. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 

«Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» КК України. Його 

співвідношення із складами кримінального правопорушення, передбачених ст. 185 

«Крадіжка», ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України. 

63. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 

«Створення злочинної організації» КК України. Кримінально-правова оцінка кримінальних 

правопорушень, вчинених у складі злочинних організацій. 

64. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 

«Бандитизм» КК України. 

65. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 

«Терористичний акт» КК України. 

66. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 

«Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК 

України.  

67. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263-1 

«Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне 

виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв» КК України.  

68. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 271 

«Порушення вимог законодавства про охорону праці» КК України. Його співвідношення із 

складами злочинів, передбаченими іншими статями розділу X Особливої частини КК 

України. 

69. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248 

«Незаконне полювання» КК України.  

70. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239 

«Забруднення або псування земель» КК України.  
 

 

СЕМЕСТР 5 (іспит) 

1. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства (ст. 279 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

2. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 

«Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами» КК України. Його співвідношення із складами умисних та 

необережних злочинів проти життя та здоров’я. 

3. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 291 

«Порушення чинних на транспорті правил». Його співвідношення із складами інших 

злочинів, передбачених розділом XI Особливої частини.   

4. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 

«Незаконне заволодіння транспортним засобом» КК України. Його співвідношення із 

складами розкрадань. 

5. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 

«Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» КК 

України. 



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

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

7. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 

«Хуліганство» КК України.  

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

України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

9. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 

«Жорстоке поводження з тваринами» КК України.  

10. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 

«Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» КК України. 

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

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

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

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

13. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

304 «Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність» КК України. 

14. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 

«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» КК України. 

15. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 

«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». 

КК України.  

16. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 

«Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» КК України.  

17. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321-1 

«Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» КК 

України.  

18. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України): характеристика 

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

19. Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України): 

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

20. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 

«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» КК України. 

21. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 

«Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу» КК України. 

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

Кваліфікуючі ознаки. 

23. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 

виконавчої служби, приватного виконавця (ст. 343 КК України): характеристика 

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

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

України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

25. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 353 

«Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» КК України. 

26. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України): 

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



27. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 

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

28. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 

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

29. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 

«Зловживання владою або службовим становищем» КК України. 

30. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-

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

електрозв’язку. 

31. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 

«Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» 

КК України. 

32. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 

«Службове підроблення» КК України. 

33. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 

«Службова недбалість» КК України. 

34. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 

«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою» КК України. 

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

України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

36. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 370 

«Провокація підкупу» КК України. 

37. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 

«Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» КК 

України. 

38. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК 

України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

39. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 373 

«Примушування давати показання» ст. КК України. 

40. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 

«Невиконання судового рішення» КК України. 

41. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення 

(ст. 383 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі 

ознаки. 

42. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ст. 384 КК України): 

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

43. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 396 

«Приховування кримінального правопорушення» КК України. 

44. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). 

45. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 402 

«Непокора» КК України.  

46. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 

«Самовільне залишення військової частини або місця служби» КК України  

47. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 408 

«Дезертирство» КК України.  

48. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 

49. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436 

«Пропаганда війни» КК України.  



50. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 441 

«Екоцид» КК України.  

51. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 442 

«Геноцид» КК України. 

52. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 447 

«Найманство» КК України.  
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