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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 9 

Галузь знань 

08 Право 

обов'язкова 

(за вибором) 

 

Модулів – 4 

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

5-6 5-6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

68 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

52 год. 2 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

150 год. 142год. 

Вид контролю: Екзамен 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 36/54 

для заочної форми навчання - 8/82 

 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни ―Кримінальне право‖ є 

опанування певним інструментарієм науки кримінального права, вивчення її предмету та 

основних категорій, принципів, формування знань положень кримінального права, умінь 

правильного застосування положень нормативно - правових актів щодо відносин у сфері 

відносин,  що тісно пов’язані з кримінальними. 

Завдання дисципліни: Основними завданнями вивчення дисципліни ―Кримінальне 

право‖ є: засвоєння стану основних проблем науки кримінального права; предмету 

кримінального права; джерел; навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання у 

вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового 

регулювання кримінально-правових  відносин 

Предмет: Предмет навчальної дисципліни складають загальні положення кримінального 

права, окремих його інститутів та механізм застосування його норм у практичній діяльності. 

Місце дисципліни в навчальному процесі. Ґрунтується на теоретичних знаннях та 

практичних навичках в області конституційного, кримінального процесуального права, теорії 

доказів, має тісний зв'язок з прокурорською діяльністю, складанням кримінальних 

процесуальних документів. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:  

знати: основні положення кримінального кодексу України, рішень та висновків 

Верховного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування 

кримінального законодавства, стан судової практики, інших законодавчих актів; предмет, 

метод,  систему і принципи кримінальне права; зміст  основних  інститутів кримінальне права; 

сферу дії кримінального законодавства. 

вміти: правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері кримінального права; 

точно тлумачити зміст правової норми; правильно застосовувати норму кримінального права до 

конкретних відносин; тлумачити чинне кримінальне законодавство; складати документи в 

кримінальних правовідносинах; аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з 

точки зору відповідності законодавству. 

 

Зміст дисципліни за темами 

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

кримінального права України. 

Тема 2. Закон України про кримінальну відповідальність. 

Тема 3. Поняття злочину. 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та склад злочину. 

Тема 5. Об'єкт та предмет злочину.  

Тема 6. Об'єктивна сторона злочину.   

Тема 7. Суб'єкт злочину. 

Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину 

Тема 9. Обставини, які виключають злочинність діяння. 

Тема 10. Стадії вчинення навмисного злочину. 

Тема 11. Співучасть у злочині. 

Тема 12. Множинність злочинів. 

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Тема 14.  Поняття, мета та види покарання. 

Тема 15. Призначення покарання. 

Тема 16. Звільнення від покарання і подальшого відбування покарання. Погашення та 

зняття судимості. 

Тема 17. Примусові заходи медичного та виховного характеру. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 



Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

Тема 19. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права. 

Тема 20. Злочини проти основ національної безпеки. 

Тема 21. Злочини проти життя та здоров'я особи. 

Тема 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

Тема 23. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності людини. 

Тема 24. Злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод людини і 

громадянина. 

Тема 25. Злочини проти власності. 

Тема 26. Злочини у сфері господарської діяльності. 

Тема 27. Злочини проти довкілля. 

Тема 28. Злочини проти громадської безпеки.  

Тема 29. Злочини проти безпеки виробництва. 

Модуль 7. 

Тема 30. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Тема 31. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

Тема 32. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів 

та прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. 

Тема 33. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Тема 34. Злочини проти авторитету державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об'єднань громадян. 

Тема 35. Злочини у сфері використання електронно – обчислювальних машин, систем та 

комп'ютерних мереж. 

Тема 36. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг; 

Тема 37. Злочини проти правосуддя. 

Тема 38. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби. 

Тема 39. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  

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

кримінального права України. 

Поняття кримінального права. Завдання та система кримінального права України. Предмет 

кримінального права України. Задачі та система кримінального права України. Принципи 

кримінального права. Кримінальне право та інші отраслі права. Наука кримінального права.  

Тема 2. Закон України про кримінальну відповідальність. 

Поняття, завдання та функції законодавства України про кримінальну відповідальність.  

Поняття та структура Закону України про кримінальну відповідальність. Дія Закону України про 

кримінальну відповідальність у часі. Дія  Закону України про кримінальну відповідальність у 

просторі та по колу осіб. Тлумачення Закону України про кримінальну відповідальність. 

Тема 3. Поняття злочину. 

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Злочини та правопорушення. Склад злочину, 

його структура. Види складів злочину. 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та склад злочину. 

Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. Стадії 

кримінальної відповідальності: погроза кримінальної відповідальності та встановлення особи 

злочинця; притягнення до кримінальної відповідальності; розгляд справи у суді та встановлення 



покарання; виконання покарання; строк судимості. 

Тема 5. Об'єкт та предмет злочину.  

Класифікація об'єктів злочину. Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу 

злочину. Відмінність предмету злочину від об'єкту злочину. Види  об'єктів злочину. 

Безпосередній об'єкт злочину та його види. 

Тема 6. Об'єктивна сторона злочину.  

Поняття об'єктивної сторони злочину. Діяння  як обов'язковий елемент об'єктивної сторони 

злочину. Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв'язок між діянням і наслідками. 

Факультативні елементи об'єктивної сторони. 

Тема 7. Суб'єкт злочину. 

Поняття суб'єкту злочину та його ознаки. Неосудність. Відповідальність за злочини, скоєні в 

стані сп'яніння. Поняття спеціального суб'єкта. Осудність як необхідна умова кримінальної 

відповідальності. Застосування до неосудних осіб заходів примусового та медичного характеру. 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину 

Умисел як форма вини. Поняття суб'єктивної сторони злочину. Необережність як форма вини. 

Види необережності. Складна форма вини. Помилка та її вплив на кримінальну 

відповідальність. Мотив і ціль (мета) скоєння злочину. 

Тема 9. Обставини, які виключають злочинність діяння 

Поняття і види обставин, які викликають суспільну небезпечність і протиправність діяння. 

Поняття необхідної оборони як інституту кримінального права. Ознаки необхідної оборони. 

Уявна оборона. Перевищення меж необхідної оборони. Поняття крайньої необхідності та умови 

правомірності крайньої необхідності. Відміна крайньої необхідності від необхідної оборони. 

Затримання особи, що вчинила злочин, та умови його правомірності. Фізичний або психічний 

примус. Виконання наказу або розпорядження. Відповідальність за виконання злочинного 

наказу. Діяння, пов'язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

Змістовий модуль 2.  

Тема 10. Стадії вчинення навмисного злочину. 

Значення встановлення стадій злочину для кримінальної відповідальності та призначення 

покарання. Готування до злочину. Види підготовчих дій. Відмінність замаху від готування та від 

закінченого злочину. Обставини, що враховуються судом при призначенні покарання за 

незакінчений злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину. Діяльне каяття у вчиненому 

злочині. 

Тема 11. Співучасть у злочині 

Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті. Форми співучасті. Види співучасників за 

Кримінальним кодексом України та їх характеристика. Відповідальність за доторканність до 

злочину. Виконавець та співвиконавець. Ексцес виконавця.  

Тема 12. Множинність злочинів. 

Поняття і види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Види сукупності злочинів. 

Повторність злочинів. Види повторності злочинів. Рецидив. Види рецидиву.  Відмінність 

рецидиву від повторності злочинів та сукупності злочинів.  

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення 

від кримінальної відповідальності. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від 

кримінальної відповідальності. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної 

відповідальності в теорії кримінального права. Загальна характеристика окремих видів 

звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених Особливою частиною 

Кримінального кодексу України.  

Тема 14.  Поняття, мета та види покарання. 

Поняття покарання за Кримінальним кодексом України. Ознаки покарання. Покарання в системі 



заходів кримінально – правового впливу. Мета покарання за Кримінальним кодексом України. 

Кара, виправлення засуджених, загальна та соціальна превенції як окремі цілі покарання. 

Основні та додаткові покарання. 

Тема 15. Призначення покарання. 

Загальні засади призначення покарання за Кримінальним кодексом України. Призначення 

покарання при вчиненні декількох злочинів. Призначення покарання за кількома вироками. 

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Обставини, що пом'якшують 

чи обтяжують відповідальність.  

Тема 16. Звільнення від покарання і подальшого відбування покарання. Погашення та 

зняття судимості. 

Підстави і види звільнення від покарання і його відбування. Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної 

небезпеки. Звільнення від покарання в зв'язку з втратою суспільної небезпеки діяння. 

Звільнення від покарання у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального 

вироку. Умовно – дострокове звільнення від покарання, заміна покарання більш м'яким. 

Звільнення від покарання в зв'язку з актами амністії чи помилування. Поняття судимості. Часові 

межі судимості. Обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості. 

Загально – правові та кримінально – правові наслідки судимості. Погашення та зняття 

судимості. 

Тема 17. Примусові заходи медичного та виховного характеру. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 

Правова природа примусових заходів медичного характеру та примусового лікування. Види 

примусових заходів медичного характеру. Підстави застосування примусових заходів медичного 

характеру. Поняття та види примусових заходів виховного характеру. Мета та доцільність 

використання примусових заходів медичного та виховного характеру. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

Неповнолітні та малолітні як особливі суб'єкти охоронних кримінально – правових відносин. 

Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до особи, яка вчинила суспільно-

небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 

Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Види покарань, що можуть бути застосовані до 

неповнолітніх. Призначення покарань неповнолітнім. Звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування. 

Змістовний модуль 3. 

Тема 19. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права. 

Поняття та система  Особливої частини кримінального права. Значення та функції  Особливої 

частини кримінального права. Наукові основи класифікації злочинів. 

Тема 20. Злочини проти основ національної безпеки. 

Поняття злочинів проти основ національної безпеки. Види злочинів проти основ національної 

безпеки. Злочини, що посягають на політичну основу України. Злочини, що посягають на 

економічну основу України. Злочини, що посягають на зовнішню безпеку України. Злочини, які 

посягають на мир та мирне співіснування держав.  

Тема 21. Злочини проти життя та здоров'я особи. 

Поняття злочинів проти життя та здоров'я особи. Види злочинів проти життя та здоров'я особи. 

Кримінально – правова характеристика умисного вбивства. Вбивство з необережності.  Поняття 

та види тілесних ушкоджень. Скоєння злочини проти здоров'я особи службовою особою 

лікувального закладу. Зараження венеричною хворобою, вірусом імунодефіциту людини. 

Насильницьке донорство.  

Тема 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

Поняття і види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або 



викрадення людини. Поняття захоплення заручників. Торгівля людьми або інша незаконна угода 

щодо переданої людини.  Незаконне поміщення в психіатричній заклад. Поняття експлуатації 

дітей. 

 Тема 23. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності людини. 

Загальна кримінально – правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. Поняття статевої свободи і статевої недоторканності. Правовий аналіз 

зґвалтування. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття розбещення 

неповнолітніх.  

Тема 24. Злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод людини і громадянина. 

Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Злочини проти виборчих прав громадянина України. Злочини, що 

посягають на рівність конституційних прав громадян та їх рівність перед законом. Злочини, що 

посягають на нормальний розвиток неповнолітніх.  Злочини, що посягають на трудові права 

громадян. Злочини, що посягають на об'єкти інтелектуальної і промислової власності. Злочини, 

що посягають на свободу світогляду та віросповідання. Незаконні дії щодо усиновлення. 

Злочини, що посягають на соціальні та культурні права громадян. Аналіз складу злочину 

―невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат‖. 

Тема 25. Злочини проти власності. 

Загальна характеристика злочинів проти власності. Поняття розкрадання майна та його види. 

Форми розкрадання майна і його види. Кримінально – правова характеристика обставин, що 

обтяжують різні форми розкрадання чужого майна. Значення розміру викраденого для 

кваліфікації розкрадання. Розбій з метою заволодіння власністю. Розкрадання шляхом 

шахрайства. Вимагання. Корисливі посягання на власність за відсутності ознак розкрадання. 

Кримінально – правова характеристика придбання або збуту майна, завідомо здобутого 

злочинним шляхом. Розкрадання шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим 

становищем. Розкрадання в особливо великих розмірах. 

Тема 26. Злочини у сфері господарської діяльності. 

Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Види злочинів у сфері 

господарської діяльності. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності.  Характеристика предметів та ознак об'єктивної сторони злочинів, що 

посягають на встановлений порядок виготовлення та використання документів у господарській 

діяльності. Склад злочину ―контрабанда‖. Аналіз складу злочину ―порушення порядку зайняття 

господарською та банківською діяльністю‖. Особливості ознак об'єктивної сторони спеціальних 

видів порушення порядку зайняття господарською діяльністю. Аналіз складу злочину ―фіктивне 

підприємництво‖. Аналіз складу злочину ―легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого 

майна, здобутих злочинним шляхом‖. 

Тема 27. Злочини проти довкілля. 

Загальна характеристика злочинів проти довкілля. Види злочинів проти довкілля. Відмежування 

злочинів проти довкілля від злочинів проти власності. Злочини проти екологічної безпеки.  

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання землі та її надр. Злочини, що 

посягають на встановлений порядок використання водних ресурсів та атмосферного повітря. 

Злочини, що посягають на встановлений порядок використання об'єктів флори та фауни.  

Тема 28. Злочини проти громадської безпеки.  

Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. Види злочинів проти 

громадської безпеки. Кримінально – правова характеристика створення злочинної організації. 

Форми та ознаки бандитизму. Терористичний акт: аналіз юридичних складів злочину. Злочини у 

сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибухівкою. Злочини у сфері 

порушення правил, що забезпечують громадську безпеку. Характеристика інших злочинів проти 

громадської безпеки. 

Тема 29. Злочини проти безпеки виробництва. 

Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. Види злочинів проти 



виробництва. Поняття робіт з підвищеною небезпекою, вибухонебезпечного підприємства. 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.   

Змістовний модуль 4. 

Тема 30. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Види 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Аналіз юридичних складів злочинів, 

передбачених ст. 276 КК України, відмінність цього злочині від злочинів, передбачених ст.. 281 

та 286 КК України. Кримінально – правова характеристика порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 278 КК України.  Аналіз юридичних 

складів злочину, передбаченого ст. 286 КК України, відмінність цього злочину від злочину, 

передбаченого ст. 278 КК України. Відповідальність за порушення діючих на транспорті правил. 

Тема 31. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

Поняття і загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Групове порушення 

громадського порядку. Масові заворушення. Аналіз юридичного складу злочину ―хуліганство‖. 

Поняття і загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості. 

Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 303 КК України. Втягнення неповнолітніх 

в злочинну діяльність.  

Тема 32. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів та 

прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. 

Кримінально – правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Види злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

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

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Викрадення, привласнення, 

вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконне введення в організм 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконне публічне вживання 

наркотичних засобів. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речови, їх аналогів та прекурсорів. Схиляння неповнолітніх до вживання 

одурманюючих засобів.  

Тема 33. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Загальна характеристика та види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини, що порушують правила 

охорони та зберігання державної чи службової таємниці. Злочини, що порушують встановлений 

порядок перетинання державного кордону України та правила переміщення через її митний 

кордон окремих предметів. Злочини, що порушують встановлений порядок комплектування 

Збройних сил України.  

Тема 34. Злочини проти авторитету державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об'єднань громадян. 

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об'єднань громадян. Види злочинів проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Незаконне перешкоджання 

організації або проведенню зборів, мітингів, походів або демонстрації. Опір представникові 

влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордон або військовослужбовцеві. Поняття державного чи 

громадського діяча як потерпілого від злочину, передбаченого ст. 346 КК України. Погроза або 

насильство щодо працівника правоохоронного органу, відмежування цього злочину від 

втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Кримінально – правова 



характеристика перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої 

ради. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування 

з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Викрадення, 

привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства 

чи зловживання службовим становищем. 

Тема 35. Злочини у сфері використання електронно – обчислювальних машин, систем та 

комп'ютерних мереж. 

Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, 

систем та комп'ютерних мереж.  Інформація як предмет чи засоби (знаряддя) вчинення 

інформаційних злочинів. Аналіз складу злочину ―незаконне втручання в роботу електронно – 

обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж. Об'єктивна сторона злочину 

―Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно – обчислювальних систем‖. 

Безпека комп'ютерної інформації як об'єкт кримінально – правової охорони. 

Тема 36. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг . 

Поняття, види та загальна характеристика службових злочинів. Поняття неправомірної вигоди. 

Аналіз юридичних складів злочину ―одержання неправомірної вигоди‖. Кримінально – правова 

характеристика давання неправомірної вигоди. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка давала неправомірні вигоди. Провокація неправомірної вигоди. 

Службова недбалість. Службове підроблення.  

Тема 37. Злочини проти правосуддя. 

Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти правосуддя. Завідомо незаконний 

арешт, затримання або привід. Кримінально – правова характеристика притягнення завідомо 

невиновного до кримінальної відповідальності. Втручання в діяльність судових органів, 

відмежування цього злочину від погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи 

присяжного. Приховування злочинів. Кримінально – правова характеристика злісної непокори 

вимогам адміністративної виправної установи. Аналіз юридичного складу злочину ―порушення 

правил адміністративного нагляду‖. Аналіз складу злочину ―Посягання на життя захисника чи 

представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги.‖ 

Тема 38. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби. 

Поняття військового злочину. Відмежування непокори від опору начальникові. Аналіз складу 

злочину ―погроза або насильство щодо начальника‖. Аналіз юридичних складів злочину 

―порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 

відносин підлеглості‖. Аналіз юридичного складу злочину ―дезертирство‖, відмежування цього 

злочину від самовільного залишення військової частини або місця служби. Аналіз складу 

злочину ―порушення правил володіння або експлуатації машин‖. Аналіз складу злочину 

―порушення правил кораблеводіння‖. Аналіз складу злочину ―Порушення статутних правил 

несення прикордонної служби‖.  

Тема 39. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. Кримінальна характеристика злочинів проти миру. Аналіз злочинів проти 

безпеки людства. Злочини, які посягають на міжнародній правопорядок. Засоби ведення війни, 

заборонені міжнародним правом. Застосування зброї масового знищення. 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів 

(тем) 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
 усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

І модуль  

Тема 1. Поняття, завдання та 

система кримінального 

права України. Принципи 

кримінального права 

України 

14 2 2 - - 4 14 4 2   8 

Тема 2. Закон України про 

кримінальну 

відповідальність 

12 2 2 - - 4 14 2 2   10 

Тема 3. Поняття злочину 14 2 2 - - 4 10 2    8 

Тема 4. Кримінальна 

відповідальність і склад 

злочину 

16 2 2 - - 4 11  2   9 

Тема 5. Об’єкт та предмет 

злочину 

14 2 2 - - 4 12 2 2   8 

Тема 6. Об’єктивна сторона 

злочину   

12 2 2 - - 4 12 2    10 

Тема 7. Суб’єкт злочину 12 2 2 - - 4 8 2 2   4 

Тема 8. Суб’єктивна сторона 

злочину 

12 2 2 - - 4 12 2    10 

Тема 9. Обставини, які 

виключають суспільну 

небезпечність і 

протиправність діяння 

16 2 2 - - 4 14 2 2   10 

ІІ модуль  



Назви змістових модулів 

(тем) 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
Тема 1. Стадії вчинення 

навмисного 

злочину 

16 2 2 - - 4 12 2    10 

Тема 2. Співучасть у злочині 14 2 2 - - 4 12  2   10 

Тема 3. Множинність 

злочинів 

14 2 2 - - 4 17  2   15 

Тема 4. Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

14 2 2 - - 4 14 2 2   10 

 

Тема 5. Поняття, мета, види 

покарання 

14 2 2 - - 4 10 2    8 

Тема 6. Призначення покарання 12 2 2 - - 4 12  2   10 

Тема 7. Звільнення від 

покарання і подальшого 

відбуття покарання. 

Погашення та зняття 

судимості 

12 2 2 - - 4 12 2    10 

Тема 8. Примусові заходи 

медичного та виховного 

характеру 

12 2 2 - - 4 12  2   10 

Тема 9. Особливості 

кримінальної 

відповідальності і покарання 

неповнолітніх 

12 2 2 - - 4 12 2 2   8 

 

ІІІ модуль  

 



Назви змістових модулів 

(тем) 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Тема 1. Поняття, 

система та значення 

Особливої частини 

кримінального права. 

14   - - 4 10 2    8 

Тема 2. Злочини проти 

основ національної 

безпеки 

14 2  - - 4 12 2    10 

Тема 3. Злочини проти 

життя і здоров’я особи 

12 2 2 - - 4 10     10 

Тема 4. Злочини проти 

волі, честі та гідності 

особи 

14 2  - - 4 12 2    10 

Тема 5. Злочини проти 

статевої свободи та 

статевої недоторканості 

особи 

12 2  - - 4 12 2    10 

Тема 6. Злочини проти 

виборчих, трудових та 

інших прав і свобод 

людини і громадянина 

12 2 2 - - 4 12  2   10 

Тема 7. Злочини проти 

власності 

14 2 2 - - 4 12  2   10 

Тема 8. Злочини у сфері 

господарської 

діяльності 

14 2 2 - - 4 14 2 2   10 

Тема 9. Злочини проти 

довкілля 

12 2  - - 4 16 2 2   12 

Тема 10. Злочини проти 

громадської безпеки 

10 2  - - 4 18 4 2   12 

Тема 11. Злочини проти 

безпеки виробництва 

14 2 2 - - 4 10     10 

ІV модуль  



Назви змістових модулів 

(тем) 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
Тема 1. Злочини проти безпеки 

руху та експлуатації 

транспорту 

12 2 2 - - 4 14 4    10 

Тема 2. Злочини проти 

громадського порядку та 

моральності  

12   - - 2 12 2    10 

Тема 3. Злочини  у  сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я 

населення 

12   - - 4 16 2 2   12 

Тема 4. Злочини  у сфері 

охорони державної таємниці, 

недоторканості державних 

кордонів, забезпеченні 

призову та мобілізації 

14 2  - - 4 12  2   10 

Тема 5. Злочини проти авторитету 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування та об’єднань 

громадян 

10 2 2 - - 4 12 2    10 

Тема 6. Злочини у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин, 

систем та комп’ютерних 

мереж 

6 2  - - 4 12 2  - - 10 

Тема 7. Злочини у сфері 

службової діяльності 

10 2 2 - - 4 14 4  - - 10 

Тема 8. Злочини проти 

правосуддя 

10 2  - - 4 12 2  - - 10 

Тема 9. Злочини проти 

встановленого порядку 

несення військової служби 

6   - - 2 12  2 - - 10 

Тема 10. Злочини проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

10   - - 2 12 2  - - 10 

 

Усього 486 68 52 - - 150 486 64 40 - - 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття, завдання та система кримінального права 

України. Принципи кримінального права України 

2 

2 Закон України про кримінальну відповідальність 2 

3 Поняття злочину 2 

4 Кримінальна відповідальність і склад злочину 2 

5 Об’єкт та предмет злочину 2 

6 Об’єктивна сторона злочину   2 

7 Суб’єкт злочину 2 

8 Суб’єктивна сторона злочину 2 

9 Обставини, які виключають злочинність діяння 2 

10 Стадії вчинення злочину 2 

11 Співучасть у злочині 2 

12 Множинність злочинів 2 

13 Звільнення від кримінальної відповідальності 2 

14 Поняття, мета, види покарання 2 

15 Призначення покарання 2 

16 Звільнення від покарання і подальшого відбуття 

покарання. Погашення та зняття судимості 

2 

17 Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування 

2 

18 Особливості кримінальної відповідальності і покарання 

неповнолітніх 

2 

19 Злочини проти життя і здоров’я особи 2 

20 Злочини проти виборчих, трудових та інших прав і 

свобод людини і громадянина 

2 

21 Злочини проти власності 2 

22 Злочини у сфері господарської діяльності 2 

23 Злочини проти безпеки виробництва 2 

24 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 2 

25 Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян 

2 

26 Злочини у сфері службової діяльності 2 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Модуль І Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

...   

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль І  

1 Поняття, завдання та система кримінального права України. 

Принципи кримінального права України 

4 

2 Закон України про кримінальну відповідальність 4 

3 Поняття злочину 4 

4 Кримінальна відповідальність і склад злочину 4 

5 Об’єкт та предмет злочину  

6 Об’єктивна сторона злочину  

7 Суб’єкт злочину 4 

8 Суб’єктивна сторона злочину 4 

9 Обставини, які виключають суспільну небезпечність і 

протиправність діяння 

4 

 Модуль ІІ  

10 Стадії вчинення навмисного злочину 4 

11 Співучасть у злочині 4 

12 Множинність злочинів 4 

13 Звільнення від кримінальної відповідальності 4 

14 Поняття, мета, види покарання 4 

15 Звільнення від покарання 4 

16 Звільнення від покарання і подальшого відбуття покарання. 

Погашення та зняття судимості 

4 

17 Примусові заходи медичного та виховного характеру 4 

18 Особливості кримінальної відповідальності і покарання 

неповнолітніх 

4 

 Модуль ІІІ  

19 Поняття, система та значення Особливої частини кримінального 

права. 

4 

20 Злочини проти основ національної безпеки 4 

21 Злочини проти життя і здоров’я особи 4 

22 Злочини проти волі, честі та гідності особи 4 

23 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 4 

24 Злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод 

людини і громадянина 

4 



25 Злочини проти власності 4 

26 Злочини у сфері господарської діяльності 4 

27 Злочини проти довкілля 4 

28 Злочини проти громадської безпеки 4 

29 Злочини проти безпеки виробництва 4 

 Модуль ІV  

30 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 4 

31 Злочини проти громадського порядку та моральності 2 

32 Злочини  у  сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення 

4 

33 Злочини  у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпеченні призову та мобілізації 

4 

34 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян 

4 

35 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин, систем та комп’ютерних мереж 

4 

36 Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг 

4 

37 Злочини проти правосуддя 2 

38 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 2 

39 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 

2 

 Разом  150 

 
9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні заняття з дисципліни ―Кримінально-процесуальне право‖ не 

заплановані в навчальному плані. 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

В процесі викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання:  

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність 

методів, спрямованих на передачу і засвоєння знань, формування умінь і навичок: словесні, 

наочні і практичні методи навчання.  

Словесні методи навчання: 

1) пояснення – словесне тлумачення юридичних понять, явищ, термінів;  

2) розповідь – послідовне розкриття змісту навчального матеріалу; 

3) лекція – усний виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою матеріалу; 

4) бесіда – метод навчання, що передбачає запитання-відповіді 

Наочні методи навчання: 

1) ілюстрування: плакати, карти, рисунки на дошці; 

2) демонстрування – використання комп'ютерних програм і обладнання; 

Практичні методи навчання: 

1) практичні роботи; 

Методи стимулювання навчальної діяльності – це методи, спрямовані на формування 

позитивних мотивів навчання, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню 

навчальною інформацією: 

1) метод навчальної дискусії – суперечка, обговорення будь-якого питання навчального 

матеріалу; 



2) метод пізнавальних ігор – моделювання життєвих ситуацій, що викликають інтерес до 

навчальних предметів, наприклад, юридичні ігри; 

3) метод опори на життєвий досвід студентів. 

11. Методи контролю 
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Бердянському 

університеті менеджменту і бізнесу», «Положення про моніторинг і контроль якості освіти в 

БУМіБ», «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості) ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» контроль за 

якістю навчального процесу, у тому числі за якістю викладання дисципліни ―Кримінальний 

процес‖, здійснюється на кількох рівнях: через поточний, модульний і підсумковий контроль. 

Поточний, модульний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, 

що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи письмового 

опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів тощо.  

Під час викладання дисципліни ―Кримінальний процес‖ використовуються такі методи 

поточного, модульного контролю: 

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у вигляді 

проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване; 

2) метод письмового контролю; 

3) метод тестового контролю. 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести показників контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3); 

К2 – письмовий поточний контроль; 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань; 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань; 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

 

Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання знань студентів 

(щосеместрово) за кредитно-модульною системою, захисту курсових робіт, заліків і екзаменів.  

Підсумковим контролем дисципліни ―Кримінальний процес» є екзамен, що проводиться 

в усній формі.                   



11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна 
сума балів за 

поточний 

контроль = 
середній бал 

 Максимальна 
сума балів за 

поточний 

контроль = 
середній бал 

 

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на менше 3 за 

семестр) 
5  5  

2) Обов’язковий письмовий поточний контроль (модульні 
контрольні роботи після кожного модуля; комплексна контрольна 

робота в кінці курсу, перед екзаменом), а також додаткові види 

:експрес-контроль,  диктант, письмова відповідь на завдання на 
будь –якому занятті за планом викладача 

5  5  

3)Опрацювання обов’язкових практичних завдань ( розв’язання 

юридичних  задач, проблемних ситуацій, складання процесуальних 

документів, письмове юридичне консультування) 

5  5  

4)Опрацювання завдань до самостійної роботи (конспект, 

складання тестів, міні лексиконів, списку літератури по заданій 

темі, розв’язування задач) 

5  5  

5)Опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація 

рефератів; самостійна розробка позовних заяв, скарг. Листів – 

звернень,  кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних 

ситуацій; порівняльний аналіз визначень  

5  5  

6)бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, та 

інші заохочення викладачів.  5  5  

Всього балів за модуль 30  30  

Всього балів за поточний контроль 60 

Підсумковий контроль 

 Екзамен : 
4 теоретичних питання 

Максимальна сума балів  40  
Мінімальна сума балів 20 

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ -ЗАЛІК 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна 

сума балів за 
поточний 

контроль = 

середній бал 

Максимальна сума 

балів за модульну 
контрольну роботу 

Максимальна сума 

балів за поточний 
контроль = 

середній бал 

Максимальна сума 

балів за модульну 
контрольну 

роботу 

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на 
менше 2-3 за семестр, залежно від дисципліни) 

5  5  

2)Письмовий поточний контроль (експрес-

контроль,  диктант, письмова відповідь на 
завдання) 

5  5  

3)Опрацювання обов’язкових практичних завдань 

(самостійне розв’язання юридичних  задач, 

проблемних ситуацій, складання процесуальних 
документів, письмове юридичне консультування) 

5  5  

4)Опрацювання завдань до самостійної роботи 

(опрацювання теоретичного матеріалу складання 
конспекту, розв’язування задач, тестів.) 

5  5  

5)Опрацювання індивідуальних завдань 

(написання та презентація рефератів; самостійна 

розробка позовних заяв, скарг. Листів – звернень, 
претензій, кросвордів, тестових завдань, задач, 

проблемних ситуацій; порівняльний аналіз 

визначень (не менше 5, з використанням сучасної 
наукової та навчальної літератури вітчизняних та 

зарубіжних авторів) складання міні лексиконів, 

списку літератури по заданій темі тощо. 

5  5  

6)Бали бонуси за участь у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, у науковій роботі, а також 

за систематичність , сумлінність, 
дисциплінованість  тощо 

5  5  

Всього балів за поточний контроль 30  30  

Модульна контрольна робота (  20  20 

Всього балів за модуль 50 50 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни ―Кримінальне право‖; 

2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни ―Кримінальне право‖; 

3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни ―Кримінальне право‖; 

4. Конспекти лекцій з дисципліни ―Кримінальне право‖; 

5. Пакет завдань для контрольної роботи для заочного відділення з дисципліни ―Кримінальне 

право‖; 

6. Екзаменаційні білети (усний). 

 
13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття кримінального права, його ознаки та функції. 

2. Джерела кримінального права. 

3. Система кримінального права. 

4. Види кримінально-правових норм. 

5. Принципи кримінального права. 

6. Наука кримінального права. 

7. Кримінальне право і суміжні галузі права. 

8. Поняття та завдання Закону України про кримінальну відповідальність; 

9. Структура Кримінального кодексу України; 

10. Структура норм Кримінального кодексу України; 

11. Тлумачення кримінального закону; 

12. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі; 

13. Принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у часі; 

14. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 

15. Поняття злочину та його ознаки; 

16. Поняття та умови малозначності діяння; 

17. Класифікація злочинів; 

18. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

19. Поняття кримінальної відповідальності та її ознаки; 

20. Межі кримінальної відповідальності; 

21. Підстави кримінальної відповідальності; 

22. Форми реалізації кримінальної відповідальності; 

23. Кримінально-правові відносини, їх структура та межі. 

24. Поняття і значення складу злочину; 

25. Функції складу злочину; 

26. Елементи складу злочину; 

27. Види складів злочину. 

28. Поняття та значення об’єкта злочину; 

29. Класифікація об’єктів злочину; 



30. Предмет злочину. 

31. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину; 

32. Ознаки об’єктивної сторони злочину; 

33. Суспільно небезпечне діяння: поняття та форми; 

34. Ознаки суспільно небезпечного діяння; 

35. Умови кримінальної відповідальності за суспільно небезпечну бездіяльність; 

36. Обставини, що виключають злочинність суспільно небезпечного діяння. 

37. Суспільно небезпечні наслідки: поняття та значення; 

38. Види суспільно небезпечних наслідків; 

39. Причинний зв’язок: поняття та види; 

40. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину. 

41. Поняття, види та ознаки суб’єкта злочину; 

42. Кримінально-правове значення суб’єкта злочину; 

43. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність; 

44. Ознаки службових осіб. 

45. Поняття та критерії неосудності; 

46. Правові наслідки неосудності; 

47. Поняття та критерії обмеженої осудності; 

48. Кримінально правове значення обмеженої осудності; 

49. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. 

50. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину; 

51. Кримінально правове значення суб’єктивної сторони злочину; 

52. Поняття вини та її елементи; 

53. Форми та види вини; 

54. Прямий умисел та його ознаки; 

55. Непрямий умисел та його ознаки; 

56. Спеціальні види умислу. 

57. Злочинна самовпевненість та її ознаки; 

58. Злочинна недбалість та її ознаки; 

59. Випадок (казус); 

60. Змішана форма вини; 

61. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину; 

62. Помилка та її види; 

63. Види юридичної помилки; 

64. Види фактичної помилки. 

65. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння, та їх види та ознаки; 

66. Кримінально-правове значення обставин, що виключають злочинність діяння; 

67. Поняття необхідної оборони, її підстави та ознаки; 

68. Перевищення меж необхідної оборони та її види; 

69. Спеціальні види необхідної оборони; 

70. Уявна оборона. 

71. Крайня необхідність; 

72. Затримання особи, що вчинила злочин; 

73. Фізичний примус; 

74. Психічний примус. 

75. Виконання наказу або розпорядження; 

76. Діяння, пов’язане з ризиком; 

77. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації. 

78. Стадії вчинення злочину, їх поняття, ознаки, види та значення; 

79. Закінчений злочин, його види та ознаки; 

80. Незакінчений злочин, його види та ознаки; 

81. Готування до злочину, його види та ознаки; 

82. Замах на злочин, його види та ознаки; 

83. Добровільна відмова від злочину. 

84. Поняття та ознаки співучасті; 

85. Кримінально-правове значення співучасті; 

86. Види співучасників; 

87. Ознаки виконавця злочину; 

88. Ознаки організатора злочину; 

89. Ознаки підбурювача до злочину; 

90. Ознаки пособника злочину. 

91. Форми співучасті, поняття та види; 

92. Вчинення злочину групою осіб; 

93. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 

94. Вчинення злочину організованою групою; 

95. Вчинення злочину злочинною організацією; 

96. Особливості кримінальної відповідальності співучасників; 

97. Спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині; 



98. Причетність до злочину. 

99. Поняття, види, ознаки та значення множинності злочинів; 

100. Одиничний злочин: поняття, види, ознаки та значення; 

101. Сукупність злочинів, її види, ознаки та значення; 

102. Правила кваліфікації сукупності злочинів; 

103. Повторність злочинів, її види, ознаки та значення; 

104. Правила кваліфікації повторності злочинів; 

105. Рецидив злочинів, його види, ознаки та значення. 

106. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття, умови та підстави; 

107. Класифікація звільнення від кримінальної відповідальності; 

108. Ознаки звільнення від кримінальної відповідальності; 

109. Відмінність звільнення від кримінальної відповідальності від звільнення від покарання. 

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

111. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

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

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

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

115. Поняття, види та ознаки покарання; 

116. Мета покарання; 

117. Система та види покарань; 

118. Штраф та його ознаки; 

119. Особливості призначення штрафу; 

120. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 

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

122. Громадські роботи; 

123. Виправні роботи; 

124. Службові обмеження для військовослужбовців; 

125. Конфіскація майна; 

126. Арешт; 

127. Обмеження волі; 

128. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

129.  Позбавлення волі на певний строк; 

130. Довічне позбавлення волі. 

131. Поняття та принципи призначення покарання; 

132. Загальні засади та особливості призначення покарання; 

133. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання та особливості їх застосування; 

134. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 

135. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 

136. Призначення покарання за сукупністю злочинів; 

137. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання; 

138. Призначення покарання за сукупністю злочинів; 

139. Призначення покарання за сукупністю вироків; 

140. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 

141. Поняття, види та порядок звільнення від покарання та його відбування; 

142. Характеристика окремого виду звільнення від покарання та його відбування; 

143. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності; 

144. Звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

145. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років; 

146. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. 

147. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 

148. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким; 

149. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; 

150. Звільнення від покарання за хворобою; 

151. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування; 

152. Поняття, підстави та значення судимості; 

153. Ознаки та кримінально-правові наслідки судимості; 

154. Погашення судимості; 

155. Зняття судимості. 

156. Поняття, підстави та мета примусових заходів медичного характеру; 

157. Особи, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру; 

158. Види та ознаки примусових заходів медичного характеру; 

159. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру; 

160. Примусове лікування: поняття, мета та ознаки; 

161. Підстави та умови застосування примусового лікування; 

162. Спеціальна конфіскація: поняття, умови та предмет; 

163. Застосування спеціальної конфіскації. 

164. Види особливостей кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх; 

165. Види звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності; 



166. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру: 

умови, підстави та ознаки; 

167. Види примусових заходів виховного характеру. 

168. Види покарань, які можуть застосовуватися до неповнолітніх; 

169. Особливості призначення покарання неповнолітнім; 

170. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування; 

171. Погашення та зняття судимості неповнолітнім. 

172. Кримінально-правова характеристика злочинів проти основ національної безпеки; 

173. Характеристика складу злочину у виді дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади; 

174. Характеристика складу злочину у виді посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; 

175. Характеристика складу злочину у виді фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України; 

176. Характеристика складу злочину у виді державної зради; 

177. Характеристика складу злочину у виді посягання на життя державного чи громадського діяча; 

178. Характеристика складу злочину у виді диверсії; 

179. Характеристика складу злочину у виді шпигунства; 

180. Характеристика складу злочину у виді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

181. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя і здоров’я особи; 

182. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя; 

183. Кримінально-правова характеристика злочинів проти здоров’я. 

184. Кримінально-правова характеристика злочинів, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які вчинюються у 

сфері медичного обслуговування; 

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

186. Кримінально-правова характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи; 

187. Кримінально-правова характеристика злочину у виді незаконного позбавлення волі або викрадення людини; 

188. Захоплення заручників; 

189. Підміна дитини; 

190. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини; 

191. Експлуатація дітей; 

192. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

193. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

194. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 

195. Кримінально-правова характеристика зґвалтування; 

196. Сексуальне насильство; 

197. Примушування до вступу в статевий зв’язок; 

198. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; 

199. Розбещення неповнолітніх. 

200. Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина; 

201. Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян; 

202. Злочини проти трудових прав громадян; 

203. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. 

204. Злочини, що посягають на інші особисті права та свободи громадян; 

205. Злочини проти сім’ї; 

206. Злочини проти свободи совісті. 

207. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності; 

208. Корисливі злочини, пов’язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб. 

209. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб; 

210. Некорисливі злочини проти власності. 

211. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності; 

212. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання. 

213. Злочини у сфері банкрутства; 

214. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів. 

215. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції; 

216. Незаконна приватизація державного, комунального майна. 

217. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля; 

218. Злочини проти екологічної безпеки; 

219. Злочини у сфері земле використання, охорони надр, атмосферного повітря; 

220. Злочини у сфері охорони водних ресурсів; 

221. Злочини у сфері лісо використання, захисту рослинного і тваринного світу. 

222. Кримінально-правова характеристика злочинів проти громадської безпеки; 

223. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що 

вчиняються ними чи пов’язаних з ними; 

224. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами; 

225. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку. 

226. Кримінально-правова характеристика злочинів проти безпеки виробництва; 

227. Злочини у сфері безпеки праці; 



228. Інші злочини у сфері безпеки виробництва. 

229. Кримінально-правова характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 

230. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію залізничного, водного і повітряного транспорту. 

231. Злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатацію автотранспорту і міського електротранспорту; 

232. Інші злочини, які посягають на безпечну роботу транспорту. 

233. Кримінально-правова характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності; 

234. Злочини проти громадського порядку; 

235. Злочини проти суспільної моральності. 

236. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення; 

237. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення; 

238. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх 

виготовлення. 

239. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу; 

240. Інші злочини проти здоров’я населення. 

241. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації; 

242. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації; 

243. Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону; 

244. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність. 

245. Кримінально правова характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 

246. Злочини у сфері використання державних символів; 

247. Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань громадян; 

248. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань. 

249. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації; 

250. Злочини проти журналістів; 

251. Інші злочини проти авторитету держави та діяльності об’єднань громадян. 

252. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

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

253. Кримінально-правова характеристика окремих видів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

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

254. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг; 

255. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність, здійснювану в органах 

державної влади, місцевого самоврядування та інших юридичних особах публічного права; 

256. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність, здійснювану в 

юридичних особах приватного права. 

257. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність, здійснювану в 

юридичних особах як публічного, так і приватного права; 

258. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг, здійснювану особами, які наділені правом надавати такі послуги. 

259. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя; 

260. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду; 

261. Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно суддів, народних засідателів, присяжних та інших 

учасників судочинства. 

262. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі; 

263. Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю та присіченню злочинів; 

264. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (ухвали, постанови) та призначеного покарання.   

265. Кримінально-правова характеристика військових злочинів; 

266. Злочини проти порядку підлеглості та військової честі; 

267. Злочини проти порядку проходження військової служби; 

268. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання; 

269. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки; 

270. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб; 

271. Злочини проти встановленого порядку збереження військової таємниці; 

272. Військові службові злочини; 

273. Злочини проти порядку несення служби на полі бою та в районі воєнних дій; 

274. Злочини проти законів і звичаїв війни. 

275. Кримінально-правова характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; 

276. Злочини проти миру; 

277. Злочини проти безпеки людства; 

278. Злочини проти міжнародного правопорядку. 
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16. Інформаційні ресурси 

Назва ресурсу або організації 
Мова 

ресурсу 
Електронна адреса 

Веб-сайти наукових установ 
Законодавство України  Укр. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України 
Укр., рос., англ. http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ  
Укр,  http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka.html 

Офіційний сайт наукової діяльності 

Національної академії ім. Я. Мудрого 
Укр. http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio 

Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського 
Укр., рос., англ. http://www.nbuv.gov.ua/ 

Харківська державна наукова бібліотека Укр. http://korolenko.kharkov.com/ 
Національна парламентська бібліотека 

України 
Укр., рос., англ. http://www.nplu.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Укр., рос., англ. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека Національного 

університету «Одеська юридична академія» 
Рос. http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content

&view=article&id=182&Itemid=32&lang=ru 
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