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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Мова навчання: українська.  

Статус дисципліни:  обов’язкова   

 

Кримінальне право - спеціальна юридична дисципліна, яка передбачена 

навчальним планом для обов'язкового вивчення, що вивчає законодавство, практику й 

науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін та належить до 

фундаментальних і профілюючих; яка передбачає вивчення комплексу кримінально-

правових інститутів та теоретичних положень; значного масиву як національних, так і 

міжнародно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України. 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень теорії міжнародного права і змісту міжнародного 

законодавства та інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх 

досягнень науки міжнародного права, практики, у тому числі судової, застосування 

Конституції України, інших нормативно-правових актів, виявлених проблем кодифікації 

законодавства України, міжнародного передового досвіду правового регулювання 

суспільної діяльності.       

      

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право » є сукупність 

відносин, які складаються у сфері кримінально-правової охорони суспільних цінностей та 

інтересів, а також питання кримінально-правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин (загальний обсяг) 5 кредити ECTS 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з системою загально-

теоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок юридичного 

опосередкування, а саме: формування професійного юриста, здібного до прийняття 

самостійних рішень по складним юридичним питанням, правильної кваліфікації 

суспільне небезпечних діянь, строгому дотриманні законності, основних прав і свобод 

людини та громадянина проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і 

держави від злочинних посягань та надасть можливість поглибленого вивчення загальних 

базових положень кримінального права про злочин і покаранню. 

 

Завдання:  

Спираючись на раніше отримання знання з курсу Загальної частини  

кримінального права України про основні правові інститути, категорії та поняття 

кримінального права, здобувачі вищої освіти повинні не тільки розуміти, але й 

аналізувати проблемні питання з курсу Особлива частина кримінального права України, а 

також пропонувати свої обґрунтовані пропозиції в кримінальне законодавство.  

Збагачення здобувачі вищої освіти теоретичними знаннями передбачає 

засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих 

питань, які є в науці кримінальне право, розвиток вміння критично обмірковувати 

проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток 

правового мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі, а в майбутньому 



на практиці. У зв'язку з цим метою курсу також є не лише детальне вивчення 

слухачами конспектів лекцій та діючого законодавства, керівних роз'яснень 

Пленуму Верховного Суду України, підручників і учбових посібників, а й 

необхідність вивчення додаткової літератури, що буде сприяти правильному вмінню 

аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми діючого законодавства, 

положення постанов Пленуму Верховного Суду України і застосовувати їх до 

конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки кримінального права; знанню 

сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні. 

З метою найкращого засвоєння матеріалу курсу при підготовці до кожного 

заняття рекомендується така методика роботи: уточнюється коло питань, що 

підлягають вивченню; аналізуються відповідні положення чинного кримінального 

законодавства; вивчається науково-практичний коментарі кримінальних норм, а також 

відомчі нормативні акти, які стосуються питань заняття; опрацьовуються теоретичні 

джерела з проблем теми (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, 

аналітичні огляди, узагальнення практики), наведені у цих матеріалах або запропоновані 

лектором та викладачем. 

При відповіді на питання Особливої частини пропонується дотримуватися 

такої послідовності: 1) визначити суспільну небезпеку розглядуваного злочину, його 

місце в системі Особливої частини; 2) дати визначення злочину, що характеризується 

(крадіжка, шахрайство, одержання хабара та ін.); 3) визначити об'єкт складу злочину, 

а також предмет, якщо останній має місце; 4) охарактеризувати об'єктивну сторону 

та розкрити зміст ознак, що її характеризують; з'ясувати конструкцію складу злочину, 

встановити момент закінчення злочину; 5) охарактеризувати суб'єктивну сторону (форма і 

вид вини, мотив, мета); 6) визначити суб'єкт (вік, осудність, наявність ознак спеціального 

суб'єкта); 7) проаналізувати кваліфікуючі ознаки, якщо вони є; 8) показати відмінність 

складу злочину, що аналізується, від суміжних (наприклад, крадіжки від розкрадання 

шляхові привласнення майна). 

При характеристиці складу злочину необхідно посилатися на постанови 

Пленуму Верховного Суду України з цього питання, наводити практичні приклади. 

При вирішенні задачі необхідно не лише кваліфікувати діяння, але і дати 

нормативне обґрунтування запропонованої кваліфікації, а також повний юридичний аналіз 

розглянутого злочину за схемою: об'єкт злочину, об'єктивна сторона, матеріальний, 

усічений чи формальний склад, суб'єктивна сторона і суб'єкт. 

 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Кримінальне право України. Особлива частина» забезпечує набуття 

здобувачами освіти компетентностей: 

 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

 



Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право.  

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання за 

спеціальністю (визначені 

стандартом вищої освіти 

спеціальності) 

ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми.  

ПР7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

ПР12. Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло  

ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльностію 

ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права.  

ПР21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 
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В
с
ь

о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

 

С
е
м

ін
а

р
и

 

С
Р

С
 

ІК
Р

 

В
с
ь

о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

 

С
е
м

ін
а

р
и

 

С
Р

С
 

ІК
Р

 

Змістовний модуль 1.  

1 Поняття, система і значення 

Особливої частини кримінального 

права. Наукові основи кваліфікації 

злочинів. 

6 1 - 5 - 6 - - 6 - 

2 Злочини проти основ національної 

безпеки України. 

6 1 - 5 - 6 - - 6 - 

3 Злочини, проти життя та здоров’я 

особи.  

6 1 - 5 - 6 - - 6 - 

4 Злочини проти волі, часті та гідності 

особи.  

6 1 - 5 - 6 - - 6 - 

5 Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

7 1 1 5 - 7 - - 7 - 



6 Злочини проти виборчих, трудових 

та особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

7 1 1 5 - 7 - 1 6 - 

7 Злочини проти власності. 7 1 1 5 - 7 - - 7 - 

8 Злочини у сфері господарської 

діяльності. 

7 1 1 5 - 7 - - 7 - 

9 Злочини проти навколишнього 

природного середовища. 

7 1 1 5 - 7 - - 7 - 

10 Злочини проти громадської безпеки. 7 1 1 5 - 7 - - 7 - 

Разом за модуль 1 66 10 6 50 - 66 - 1 65 - 

Змістовний модуль 2.. 

 

11 Злочини проти безпеки 

виробництва. 

7 3 1 3 - 7 1 - 6 - 

12 Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

7 3 1 3 - 7 1 - 6 - 

13 Злочини проти громадського 

порядку та моральності. 

7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

14 Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення. 

7 2 1 4 - 7 1 1 5 - 

15 Злочини у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації. 

7 2 1 4 - 7 1 1 5 - 

16 Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань 

громадян. 

7 2 1 4 - 7 - 1 6 - 

17 Злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж 

електрозв’язку. 

7 2 1 4 - 7 - - 7 - 

18 Злочини у сфері службової 

діяльності. 

7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

19 Злочини проти правосуддя 7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

20 Злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби 

(військові злочини). 

7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

21 Злочини проти миру, безпеки 

людства та міжнародного порядку. 

7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

22 Основні положення Особливої 

частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн. 

7 2 1 4 - 7 1 - 6 - 

Разом за модуль 2 84 26 12 46 - 84 10 3 71 - 

Усього годин 150 36 18 96 - 150 10 4 136 - 

Форма підсумкового контролю:  екзамен 

 

 

 



5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Особлива частина кримінального права 

Тема І. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. 

Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

 Поняття Особливої частини кримінального права України і її значення. Єдність 

Загальної і Особливої частин кримінального права. Законодавство України про 

відповідальність за окремі види злочинів. Питання кодифікації нового кримінального 

законодавства у світлі соціальних, економічних та правових реформ, що проводяться в 

Україні. Конституція України як основна нормативна база удосконалення 

кримінального законодавства. 

 Система Особливої частини чинного кримінального законодавства України, критерії 

систематизації. Проблеми побудови системи Особливої частини нового кримінального 

законодавства України. Особливості систем Особливої частини кримінального 

законодавства інших країн СНД.  

 Завдання кримінального права в посиленні боротьби зі злочинністю. Роль науки 

кримінального права в розкритті змісту норм Особливої частини кримінального права, 

вирішенні питань правильної кваліфікації, розробці нового кримінального законодавства 

України. Забезпечення глибокого і чіткого аналізу складів конкретних злочинів в точній 

і повній відповідності закону, його соціально-політичного змісту й призначенню. 

 Значення вивчення судової практики і її узагальнень з окремих категорій кримінальних 

справ для правильного розуміння і застосування кримінально-правових норм Особливої 

частини. Джерела судової практики. Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи 

кваліфікації злочинів: ознаки злочину і їх значення для кваліфікації злочинів; склад 

злочину - правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. Формула 

кваліфікації злочинів. 

 Кваліфікація злочину і склад злочину. Значення об'єкту злочину для кваліфікації. Ознаки 

об'єктивної сторони складу злочину, які є обов'язковими для кваліфікації злочинів з 

матеріальним, формальним та усіченим складами. Вплив факультативних ознак 

об'єктивної сторони на кваліфікацію. Кваліфікація складених, триваючих і 

продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів за суб'єктивними ознаками. Вплив 

юридичної і фактичної помилок на кваліфікацію. Кваліфікація за суб'єктом злочину. 

Значення спеціальних ознак суб'єкту для кваліфікації. Кваліфікація злочинних діянь при 

наявності кваліфікуючих ознак.  

 Конкуренція норм Особливої частини кримінального законодавства. Правила 

кваліфікації. 

 Кваліфікація злочину і норми Загальної частини кримінального законодавства. 

Особливості кваліфікації незакінчених злочинів і злочинів,   вчинених у співучасті. 

Кваліфікація дій при наявності множинності злочинів. 

 Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. Правильна 

кваліфікація як необхідна умова дотримання законності, прав і свобод громадян. 

Проблеми кваліфікації злочинів у світлі комп'ютеризації діяльності правоохоронних 

органів. 

 Значення правильної кваліфікації для визначення рівня і стану злочинності та обліку 

злочинів. 

Тема 2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної 

безпеки України 

 Значення для формування кримінально-правової політики Декларації про державний 

суверенітет України, Акту проголошення незалежності України, Конституції України 



стосовно охорони відносин з основ національної безпеки України та безпеки 

України. Види злочинів спрямованих проти основ національної безпеки України.  

Злочини проти внутрішніх основ національної безпеки України  

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

захоплення державної влади. Кримінально-правова характеристика складу злочину, 

передбаченого ст. 109 КК України. Проблеми кваліфікації і покарання за діяння, 

передбачене ст. 109 КК України. 

 Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Кримінально-

правова характеристика складу злочину, передбаченого ст. 110 КК України. 

Проблеми кваліфікації і покарання за діяння, передбачене ст. 110 КК України.  

 Посягання на державного чи громадського діяча. Кримінально-правова 

характеристика складу злочину, передбаченого ст. 112 КК України. Проблеми 

кваліфікації і покарання за діяння, передбачене ст. 112 КК України.  

 Диверсія. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ст. 

113 КК України. Проблеми кваліфікації і покарання за діяння, передбачене ст. 113 

КК України. Відмежування складу злочину, передбаченого ст. 113 КК України від 

суміжних складів злочинів. Особливості конструкції складу злочину диверсія.  

 

Злочини проти зовнішніх основ національної безпеки України 

 Державна зрада. Кримінально-правова характеристика діяння, передбаченого ст. 111 

КК України. Проблеми кваліфікації і покарання за діяння, передбачене ст. 111 КК 

України. Звільнення від кримінальної відповідальності громадян України за ч. 2 ст. 

111 КК України. 

 Шпигунство. Кримінально-правова характеристика діяння, передбаченого ст. 114 

КК України. Проблеми кваліфікації і покарання за діяння, передбачене ст. 114 

КК України. Відмежування злочину, передбаченого ст. 114 КК України від 

складу злочину, передбаченого ст. 111 КК України. 

 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. 

 Конституція України про охорону відносин, що забезпечують життя та здоров’я 

особи. Поняття, загальна характеристика й види злочинів, які посягають на 

відносини, що забезпечують життя особи. 

 Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Безпосередній об’єкт вбивства. 

Момент початку та припинення життя. 

 Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього злочину. 

Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. Умисне вбивство з 

хуліганських мотивів. Поняття хуліганських мотивів. Умисне вбивство особи чи її 

близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського 

обов'язку. Умисне вбивство двох або більше осіб. Єдність умислу на вбивство двох або 

більше осіб як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Умисне вбивство малолітньої 

дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Умисне 

вбивство заручника. Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Поняття 

особливої жорстокості. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або 

полегшити його вчинення. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для 

життя багатьох осіб. Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Умисне вбивство, 

вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Умисне 

вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом. Умисне вбивство, вчинене на замовлення. Умисне 

вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. Умисне вбивство  вчинене 

особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. 

 Умисне вбивство без обтяжуючих обставин. Характеристика об'єктивних та 

суб'єктивних ознак цього злочину. 



 Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах і його види. Умисне вбивство, 

вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Особливості змісту умислу в цьому 

злочині. 

 Умисне  вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Суб'єкт  злочину. 

Відповідальність співучасників цього злочину.  

 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття перевищення меж необхідної 

оборони. Психічне ставлення суб'єкта до смерті потерпілого.  

 Вбивство з необережності. Відмежування цього виду вбивства від інших злочинів, 

поєднаних із заподіянням смерті потерпілому. 

 Доведення до самогубства. Жорстоке поводження і систематичне приниження 

людської гідності як ознаки об'єктивної сторони. Поняття   матеріальної та іншої 

залежності. Момент закінчення злочину. 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВІДНОСИНИ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ. 

 Кримінальні правопорушення проти здоров'я, їх загальна характеристика й види. 

 Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. 

Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 

 Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження і його 

види. Зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від 

умисного вбивства та вбивства через необережність. 

 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного 

ушкодження і його види. Кваліфікуючі ознаки цього складу кримінального 

правопорушення. 

 Умисне тяжке тілесне ушкодження за пом'якшуючих обставин. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. 

Протизаконне насильство та тяжка образа. Стан сильного душевного хвилювання й раптовість 

виникнення такого стану. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття 

перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця. Психічне ставлення суб'єкта до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 

 Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного ушкодження, його види 

та ознаки. 

 Побої і мордування, їх відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі ознаки цього 

кримінального правопорушення. 

 Катування. Поняття катування. Мета вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки цього 

злочину. 

 Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Характеристика 

об'єктивних та суб'єктивних ознак цього злочину. 

 Погроза вбивством. Реальність погрози як умова відповідальності за цей злочин. 

Кваліфікуюча ознака цього злочину. 

 Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

Диференціація відповідальності за вчинення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки та 

особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження 

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

Предмет цього злочину. Суб'єкт злочину. 

 Зараження венеричною хворобою. Поняття венеричної хвороби. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 



 Незаконне проведення аборту. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Незаконна лікувальна діяльність. Конструкція складу злочину. Суб'єкт злочин. 

 Порушення прав пацієнта. Конструкція складу злочину. Суб'єкт злочину. 

 Незаконне проведення дослідів над людиною. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

 Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин 

людини. Конструкція складу злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Насильницьке донорство. Насильство та обман. Суб'єкт злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці. Наслідки злочину. Суб'єкт злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. 

 Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Кримінально-правова 

характеристика злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним 

працівником. Наслідки злочину. Суб'єкт злочину. Особливості суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуюча ознака злочину. 

 Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.  

Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Особливості суб'єктивної сторони. 

 Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Залишення в небезпеці. Момент закінчення злочину. Свідомість як обов'язкова ознака 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особливості 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність цього злочину від залишення в 

небезпеці. 

 Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи 

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 4. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА 

ГІДНОСТІ ОСОБИ 

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти волі, честі, гідності особи. 

Конституція України про охорону відносин, які забезпечують волю, честь та гідність 

особи. 

 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Конструкція складу 

злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

 Захоплення заручників. Дії, що утворюють об'єктивну сторону цього злочину. Мета 

як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.  

 Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Завідомість як ознака цього 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Підміна дитини. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього 

злочину. 

 Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. Дії, що 

утворюють об'єктивну сторону злочину. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної 

сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Експлуатація дітей. Потерпілий від злочину. Мета як обов'язкова ознака  

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.  

Тема 5.  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ 

ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ. 

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 



 Зґвалтування. Фізичне й психічне насильство як ознака об'єктивної сторони. Поняття 

безпорадного стану потерпілої. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відповідальність за зґвалтування неповнолітньої і малолітньої. Особливо тяжкі наслідки 

зґвалтування. 

 Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Кваліфікуючі 

ознаки. Співвідношення цього злочину із зґвалтуванням. 

 Примушування жінки до статевого зв'язку з особою, щодо якої вона є залежною 

матеріально або по службі. Поняття примушування. Момент закінчення цього злочину. 

Суб'єкт злочину. 

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

Суб'єкт злочину. 

 Розбещення неповнолітніх. Потерпілий від цього злочину. 

 

Тема 6.  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ 

ТА ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. 

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав й свобод людини й громадянина. Проблема місця норм, що передбачають 

відповідальність за посягання на виборчі, трудові та Інші особисті права у системі 

Особливої частини кримінального права. 

кримінальні правопорушення у сфері реалізації виборчих та інших політичних прав 

громадян 

 Перешкоджання здійсненню виборчого права. Поняття перешкоджання і способи його 

здійснення. 

 Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або 

неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. 

Предмет цього злочину. Види дій. Завідомість як ознака суб'єктивної сторони 

неправильного підрахунку голосів та оголошення результатів виборів. 

 Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. 

Суб'єкт цього злочину. 

 Порушення законодавства про референдум. Характеристика діяння та спосіб його 

вчинення. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього 

злочину. 

 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 

або ставлення до релігії. Особливості законодавчої структури цього злочину.  Види 

діянь.  Суб'єкт злочину (його специфіка для основного та кваліфікованого 

складів злочину). Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських 

організацій. Особливості законодавчої структури цього злочину. Характеристика 

перешкоджання. Зміст вини. Суб'єкт злочину. 

Кримінальні Правопорушення у сфері реалізації особистих прав та свобод людини й 

громадянина 

 Порушення недоторканості житла громадян. Особливості законодавчої структури 

цього злочину. Поняття житла чи іншого володіння особи. Види дій. Характеристика інших 

дій, що порушують недоторканість. Суб'єкт даного злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Поняття таємниці 

листування. Види дій. Обставини, що виключають протиправність таких дій. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення недоторканості приватного життя. Види дій, та способи їх вчинення. 

Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. 



 Порушення права на отримання освіти. Характеристика незаконної відмови та вимоги. 

Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

 Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Характеристика дій. Момент 

закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СІМ'Ї 

 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Поняття ухилення. Злісність 

ухилення як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Умови притягнення до 

відповідальності. Кваліфікуюча ознака цього злочину. 

 Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Поняття ухилення 

та осіб, які відносяться до категорії «непрацездатні». Злісність ухилення як 

обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. 

 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування. Поняття тяжких наслідків як обов'язкової ознаки 

об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

 Зловживання опікунськими правами. Характеристика діяння. Суб'єктивна сторона. 

Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

 Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Поняття таємниці 

усиновлення. Об'єктивна сторона злочину. Момент закінчення даного злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Поняття незаконної 

посередницької діяльності або інших незаконних дій щодо усиновлення дитини, 

передачі її під опіку чи на виховання. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

 Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Поняття законної 

професійної діяльності. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Грубе порушення законодавства про працю. Особливості законодавчої структури 

даного злочину. Потерпілий від злочину. Види діянь. Характеристика іншого грубого 

порушення законодавства про працю. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної 

сторони даного злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

 Грубе порушення угоди про працю. Поняття угоди про працю. Потерпілий від 

злочину. Спосіб вчинення даного злочинного діяння. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуюча ознака. 

 Примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Види діянь. 

Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. 

 Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат. Поняття безпідставності невиплати. Зміст вини. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуюча ознака. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Порушення авторського права й суміжних прав. Предмет злочину. Види дій. Поняття 

матеріальної шкоди та її розміри. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення прав на об'єкти промислової власності. Предмет злочину. Наслідки 

злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ РЕЛІГІЇ 

 Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Предмет злочину. Види дій. 

Момент закінчення. Суб'єкт злочину. 

 Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. Предмет 

злочину. Види діянь. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину. 

 Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Характеристика діяння. 

Момент закінчення даного злочину. Суб'єкт злочину. Випадки правомірного 

присікання релігійних обрядів. 



 Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів. Поняття групи та її ознаки. Види діянь. 

Особливості законодавчої конструкції цього злочину. Суб'єкт злочину.  

 

Тема 7.  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ  

 Конституція України, Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. – основні 

нормативні акти, що регулюють відносини власності. Завдання кримінально-правової 

охорони власності за умов становлення державного суверенітету України. 

 Розвиток кримінального законодавства України про відповідальність за посягання на 

власність. 

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. Поняття 

викрадення і його ознаки. Предмет викладення. 

 Характеристика обов’язкових ознак предмету. Форми викрадення критерії розподілу 

викрадень на форми. Види викрадень залежно від розміру викраденого майна. 

Визначення розміру викраденого. Значення розподілу викладена на форми і види для 

кваліфікації і призначення покарання. 

Корисливі кримінальні правопорушення проти власності з ознаками викрадення 

 Крадіжка. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Грабіж. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Розбій. Поняття й ознаки. Особливості складу злочину за конструкцією об'єктивної 

сторони. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. 

 Викрадення шляхом демонтажу та іншим способом електричних мереж, кабельних 

ліній зв'язку та їх обладнання. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Вимагання. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. 

 Шахрайство. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття й 

ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних 

злочинів. 

Корисливі кримінальні правопорушення проти власності без ознак викрадення 

 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ознака діяння. 

Суб'єктивні ознаки. Відмінність від шахрайства. 

 Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. 

Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. Особливості суб'єктивної сторони. 

Відмінність від розкрадання. 

 Придбання або збування майна,  завідомо здобутого злочинним шляхом. Ознаки діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмінність від співучасті у розкраданні. 

Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності 

 Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки.  Суб'єктивні ознаки 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Необережне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб'єктивні 

ознаки злочину. 



 Порушення обов'язків щодо охорони майна. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Наслідки. Суб'єктивні ознаки злочину. 

 Погроза знищення майна. Види діяння. Особливості способу. Момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки злочину. 

 Проблеми кваліфікації злочинів проти власності на сучасному етапі розвитку суспільства. 

 

Тема 8. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНСОТІ 

Поняття, загальна характеристика й види господарських кримінальних 

правопорушень. 

Кримінальні правопорушення, що порушують встановлений порядок заняття 

господарською діяльністю 

 Поняття порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Ознаки 

об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття заняття забороненими видами господарської діяльності, об'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет злочину. Об'єктивна 

сторона. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки злочину. 

Суб'єктивна сторона. 

 Поняття фіктивного банкрутства. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

 Поняття приховування стійкої фінансової неспроможності. Суб'єкт злочину. Наслідки 

злочину. 

 Поняття незаконних дії у разі банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

 Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Об'єктивні та 

суб'єктивні ознаки. Наслідки злочину. 

 

Кримінальні правопорушення у сфері промислового виробництва 

 Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

 Поняття незаконного виготовлення, збуту або використання державного пробірного 

клейма. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. 

 Поняття випуску або реалізації недоброякісної продукції. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної сторони. Визначення розміру спричиненої шкоди. 

 Поняття фальсифікації засобів вимірювання. Ознаки об'єктивної сторони. Ознаки 

суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного використання товарного знаку. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочину. 

 Поняття порушення антимонопольного законодавства. Ознаки об'єктивної та 

суб'єктивної сторони злочину. Визначення розміру заподіяної шкоди. 

Кримінальні правопорушення у сфері фінансової діяльності 

 Поняття незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 

виготовлення. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Предмет злочину. 

Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 



Кримінальні правопорушення у сфері економічних інтересів держави 

 Поняття виготовлення, зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи 

білетів державної лотереї. Ознаки суб'єктивної сторони. Наслідки злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття контрабанди. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення 

розміру заподіяної шкоди. 

 Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. 

Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним 

шляхом. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття порушення законодавства про бюджетну систему України. Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознак". Визначення розміру 

спричиненої шкоди. 

 Поняття видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи й 

видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Ознаки суб'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочину Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття порушення правил здачі дорогоцінних металів й дорогоцінного каміння. 

Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру заподіяної шкоди. 

 Поняття підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків. Предмет злочину. 

Ознаки суб'єктивної сторони. 

 Поняття незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок. 

Предмет злочину. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів. 

Предмет злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину. Наслідки. Кваліфікуючі 

ознаки. Визначення розміру матеріальної шкоди. 

Кримінальні правопорушення у сфері приватизації 

 Поняття незаконної приватизації державного, комунального майна. Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Поняття незаконних дії щодо приватизації паперів. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної 

сторони. Види дій. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, 

комунального майна або підприємств та їх подальшого використанню Предмет злочину. 

Ознаки об'єктивної сторони. Момент закінчення злочину. 

Кримінальні правопорушення у сфері послуг 

 Поняття обману покупців та замовників. Види обману. Ознаки об'єктивної сторони. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру заподіяної шкоди. 

 Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування. Поняття 

примушування. Способи його здійснення. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Кримінальні правопорушення у сфері вільного здійснення господарської діяльності 

 Протидія законній господарській діяльності. Поняття протидії. Наслідки. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю з 

метою їх використання. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки. 



 Розголошення комерційної таємниці. Поняття комерційної таємниці. Ознаки суб'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочину. 

 Проблеми вдосконалення кримінального законодавства у сфері господарської діяльності. 

Значення правильної кваліфікації господарських злочинів у діяльності ОВС. 

 

Тема 9. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 Поняття та загальна характеристика злочинів проти навколишнього 

природного середовища 

 Види злочинів проти навколишнього природного середовища. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують 

екологічну безпеку 

 Порушення правил екологічної безпеки. Особливості законодавчої конструкції, складу 

цього злочину. Види діянь суб'єкта злочину. 

 Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. Види діянь. Наслідки 

цього злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. 

 Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Характеристика 

діяння. Поняття дезактиваційних та інших відновлювальних заходів. Наслідки цього 

злочину. Суб'єкт. Місце, як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. 

 Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 

населення. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують охорону, 

раціональне використання, оздоровлення та відтворення водних об’єктів та 

атмосферного повітря 

 Забруднення атмосферного повітря. Види діянь. Поняття забруднення. Наслідки цього 

злочину. Відповідальність за утворення загрози настання наслідків. Кваліфікуючі 

ознаки злочину. 

 Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу цього 

злочину. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Забруднення моря. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Види 

діянь. Поняття забруднення. Відмежування від складу злочину, передбаченого ст. 242, 

відповідальності за утворення загрози настання наслідків. Момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують охорону, 

раціональне використання, оздоровлення та відтворення землі, її надр та 

континентального шельфу України 

 Порушення правил охорони надр. Особливості законодавчої конструкції складу злочину. 

Види діянь. Наслідки цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Порушення законодавства про континентальний шельф України. Особливості 

законодавчої конструкції складу цього злочину. Поняття континентального шельфу. Види 

діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Забруднення або псування земель. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки 

цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Безгосподарське використання земель. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки 

цього злочину. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують охорону, 

раціональне використання, оздоровлення та відтворення рослинного світу 

 Знищення або пошкодження лісових масивів. Предмет цього злочину. Особливості 

законодавчої конструкції цього злочину. Поняття знищення й пошкодження. 



Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Наслідки цього злочину. Момент 

закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Незаконна порубка лісу. Предмет цього злочину. Поняття незаконної порубки. Момент 

закінчення злочину. Місце як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Відмінність 

незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових масивів. 

 Порушення законодавства про захист рослин. Характеристика дії. Наслідки. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують охорону, 

раціональне використання, відтворення та оздоровлення тваринного світу 

 Незаконне полювання. Особливості законодавчої конструкції. Види незаконного 

полювання. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом. 

Особливості законодавчої конструкції. Наслідки цього злочину. Спосіб як 

обов'язкова ознака об'єктивної сторони даної норми. Кваліфікуючі ознаки складу 

злочину. 

 Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. 

Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єкт. 

 Порушення ветеринарних правил. Поняття епізоотії. Наслідки цього злочину. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Кримінальні правопорушення, що посягають на відносини, які забезпечують 

охорону, раціональне використання, оздоровлення та відтворення територій, взятих 

під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду 

 Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та 

об’єктів природно-заповідного фонду. Особливості законодавчої конструкції. Види 

діянь. Поняття об’єктів природно-заповідного фонду. Спосіб як обов’язкова ознака 

об’єктивної сторони даної норми. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 10. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадської безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які вчинені з метою 

залякування населення і органів влади 

 Терористичний акт. Поняття терористичного акту, його ознаки. Види дій, що утворюють 

об'єктивну сторону. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які вчинені з 

використанням організованих форм посягань 

 Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації, її ознаки. Види дій. 

Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Спеціальні 

умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності. 

Поняття й види заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій 

та укриття їх злочинної діяльності. Умови притягнення до кримінальної 

відповідальності. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Види діянь. Особливості законодавчої 

конструкції даного злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікація дій осіб від 14 до 16 років, 

які брали участь у банді. 

 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об'єктів власності. Поняття неправдивого повідомлення. Момент 

закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 



 Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. 

Поняття воєнізованого або збройного формування. Види діянь. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які вчинені з порушенням 

правил поводження із загально небезпечними речовинами, матеріалами та 

предметами 

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

оточення. Поняття предмета злочину та його характеристика. Поняття нападу. Мета як 

обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Види дій 

та спосіб їх вчинення. Суб'єктивна сторона, суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Предмет злочину та його значення для кваліфікації. Види діянь. 

Момент закінчення злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Предмет злочину. 

Характеристика діяння. Наслідки як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. 

Суб'єкт злочину. 

 Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. 

Момент закінчення. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали. Предмет 

злочину, потерпіла сторона. Характеристика об'єктивної сторони. Зміст вини. Мета як 

обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

 Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими 

речовинами або радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. 

Наслідки злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконне ввезення на територію України відходів й вторинної сировини. Предмет 

злочину. Характеристика ввезення чи транзиту. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт 

злочину. 

 Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. 

Предмет злочину. Інші ознаки даного складу злочину. 

 Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Характеристика 

діяння. Наслідки злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.  

Особлива частина кримінального права 

Тема 11. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ БЕЗПЕКИ 

ВИРОБНИЦТВА 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти безпеки виробництва. 

Кримінальні правопорушення, посягають на загальні правила безпеки праці 

 Порушення вимог законодавства про охорону праці. Особливості законодавчої структури 

й конструкції складу цього злочину. Основний й додатковий об'єкт злочину. Загальна 

характеристика правил охорони праці. Кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на особливі правила безпеки праці на 

певних підприємствах та цехах 

 Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Об'єктивні ознаки злочину. Причинний зв'язок між діяннями й суспільне 

небезпечними наслідками. Кваліфікуючі ознаки. 



 Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних під приємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Наслідки 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття ядерної, радіаційної 

безпеки. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Умови притягнення до 

відповідальності. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на правила безпечного використання 

промислової продукції та безпечної експлуатації будівель та споруд 

 Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або 

безпечної експлуатації будівель й споруд. Характеристика діянь. Ознаки об'єктивної 

сторони. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти безпеки 

виробництва. 

 

Тема 12. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку керування транспорту 

 Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного й повітряного транспорту. 

 Види діянь. Особливості законодавчої структури і конструкції складу злочину. 

Відповідальність за створення небезпеки настання наслідків. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Викрадення або захоплення залізничного рухомого складу повітряного, морського 

чи річкового судна. Предмет злочину. Поняття викрадення або захоплення. 

Момент закінчення. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Порушення правил повітряних польотів. Відповідальність за створення небезпеки. 

Момент закінчення. Специфіка суб'єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 

які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Види діянь. 

Причинний зв'язок та наслідки, їх характеристика. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття транспортного засобу. 

Момент закінчення даного злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку забезпечення 

функціонування 

транспорту 

 Пошкодження шляхів сполучання й транспортних засобів. Предмет злочину, його 

види та характеристика. Особливості конструкції складу даного злочину. 

Відповідальність за створення небезпеки настання наслідків. Суб'єктивна сторона. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від диверсії.  

 Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства. Види дій та способи їх вчинення. Наслідки злочину. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків. 

Потерпілий від злочину. Поняття примушення та момент закінчення злочину. 

Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення правил використання повітряного простору. Види діянь. 

Особливості законодавчої структури й конструкції складу даного злочину. 



Відповідальність за створення загрози настання наслідків. Момент закінчення. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Самовільне, без нагальної потреби, зупинення поїзда. Способи вчинення даного 

злочину та наслідки як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Суб'єктивна сторона. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Випуск в експлуатацію технічно-несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації. Види діянь. Наслідки злочину. Характеристика 

причинного зв'язку. Завідомість як ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.  

 Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. Поняття порушення правил, норм й стандартів. Наслідки. 

Причинний зв'язок. Суб'єкт злочину. 

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

Предмет злочину. Види дій. Момент закінчення. Суб'єкт злочину. 

 Порушення чинних на транспорті правил. Наслідки злочину. Характеристика 

причинного зв'язку. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину.  

 Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктів. Предмет 

злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі 

та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку поведінки на водних 

шляхах 

 Ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха. Особливості структури 

складу злочину. Поняття суспільне небезпечної бездіяльності. Момент закінчення. 

Суб'єкт злочину. 

 Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден. 

Особливості законодавчої структури і конструкції складу даного злочину. Поняття 

неповідомлення. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. 

 

Тема 13 КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ 
 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

 Групове порушення громадського порядку. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

 Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Поняття та 

ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 Хуліганство. Поняття та види. Момент закінчення злочину. Знаряддя хуліганства та їх 

вплив на кваліфікацію. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних злочинів. 

Кримінальні правопорушення проти моральності 

 Наруга над могилою. Види діяння. Місце вчинення злочину. Момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмінність від злочинів проти власності. 

 Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури. Види діяння. 

Особливості предмета злочину. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від сумісних злочинів. 

 Жорстоке поводження з тваринами. Ознаки предмету злочину. Види діяння та 

його наслідки. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних злочинів. 



 Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства й жорстокості. Ознаки предмета злочину. Види діяння та момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.  

 Ввезення, виготовлення, збування й розповсюдження порнографічних 

предметів. Ознаки предмета злочину. Види діяння та момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Створення або утримання місць розпусти і звідництва. Види дій та момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією. Види дій та 

момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Види дій та момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 

Тема 14.  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

Поняття, характеристика й види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів. 

Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів 

 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Поняття контрабанди. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру наркотичних 

засобів. 

 Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Види діянь. Об'єкт злочину. 

Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Види розміру.  

 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

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

Поняття злочинних дій. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. Об'єкту злочину. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. Види розміру. 

 Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів  без  мети збуту.  Об 'єкт злочину.  Предмет  злочину.  Об 'єктивн і 

та суб'єктивні ознаки. Види розміру. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 Поняття посівів або вирощування снотворного маку чи конопель. Види діянні. Об'єкт 

злочину. Предмет злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Встановлення 

розміру. 

 Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання прекурсорів. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Поняття викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Види діянь. Об'єкт 

злочину. Предмет злочину. Суб'єкт злочину. Наслідки злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 



 Поняття викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи  

заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та 

інші незаконні дії з таким обладнанням. Види діянь. Об'єкт злочину. Предмет 

злочину. Поняття організованої групи. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

 Поняття незаконного введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Наслідки. Ознаки 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Суб'єктивна сторона злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного публічного вживання наркотичних засобів. Об'єкт злочину. 

Предмет злочину. Суб'єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття організації або утримання місць для незаконного вживання, 

виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин. Види 

діянь. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного виготовлення, підроблення, використання чи збуту 

підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або прекурсорів. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або 

психотропних речовин. Об'єкт злочину. Предмет злочину. Суб'єкт злочину. Ознаки 

суб'єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття порушення встановлених правил обігу наркотичних засобі^, 

психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів. Об'єкт злочину. Способи вчинення 

злочинних дій. Суб'єкт злочину. Умови притягнення до кримінальної відповідальності. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, 

пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних й сильнодіючих речовин. 

Види діянь. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

 Поняття незаконної організації або утримання місць для вживання 

одурманюючих засобів. Види діянь. Суб'єкт злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Предмет злочину. 

Об'єктивна і суб'єктивна ознака. Кваліфікуючі ознаки. 

 Поняття схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. Види діянь. 

Об'єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Умови звільнення 

від кримінальної відповідальності. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок, 

спрямований  

на попередження захворювань населення 
 Поняття, характеристика й види злочинів у сфері встановленого порядку щодо 

попередження захворювань населення. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок, 

спрямований на попередження, виникнення та поширення епідемії 

 Поняття порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими 

біологічними агентами чи токсинами. Види діянь. Предмет. Суб'єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Наслідки. Умови звільнення від кримінально ї 

відповідальності. 



 Поняття заготівлі, перероблення або збування радіоактивно забруднених 

продуктів харчування чи іншої продукції. Види діянь. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної та суб'єктивної сторони. Наслідки. Кваліфікуючі ознаки.  

 Проблемні питання щодо кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення. 

 Порушення правил боротьби з епідеміями. Поняття. Види діянь. Ознаки 

суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Наслідки злочину. 

 

Тема 15. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 
Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку зберігання таємниці чи 

конфіденційної інформації 

 Розголошення державної таємниці. Предмет злочину. Поняття "державна 

таємниця". Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від 

державної зради або шпигунства. 

 Втрата документів, що містять державну таємницю. Предмет злочину та його види. 

Особливості об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Передавання або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави. Предмет злочину. Особливості об'єктивної 

сторони злочину. Зміст суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

державної зради або шпигунства. 

 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку переправлення 

державного кордону, міжнародних польотів 

 Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Види дій. Зміст 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, 

технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки. Предмет 

злочину. Особливості об'єктивних і суб'єктивних проявів злочину.  

 Порушення правил міжнародних польотів. Особливості об'єктивної сторони злочину. 

Суб'єкт злочину. Відмежування від незаконного перетинання державного кордону. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку формування Збройних 

сил України 

 Ухилення від призову на строкову військову службу. Строкова військова служба - 

загальний військовий обов'язок. Поняття ухилення. Поважні причини неявки на 

призовний пункт. Суб'єкт злочину. 

 Ухилення від призову за мобілізацією. Поняття мобілізації. Суб'єкт злочину. 

 Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Поняття військового обліку, 

навчальних (чи перевірочних) або спеціальних зборів. Особливості об'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочину. 

 Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. 

 

Тема 16. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. 

 



Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування, громадських формувань, окремих 

громадян, пов'язані з незаконним впливом на її суб'єктів чи з перешкоджанням їх 

діяльності 

 Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку й державного кордону або 

військовослужбовцеві. Потерпілий від цього злочину. Діяльність представника влади чи 

працівника правоохоронного органу по виконанню службових обов'язків та діяльність 

члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного 

кордону або військовослужбовця з виконання покладених на нього обов'язків щодо 

охорони громадського порядку. Відмежування опору від злісної непокори. Вина при 

вчиненні опору. Суб'єкт злочину. Зміст примушення потерпілого при вчиненні 

опору. 

 Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього 

злочину. Види впливу на потерпілого. Зміст вини, мотиву та мети при вчиненні 

злочину. Суб'єкт втручання. Кваліфікуючі ознаки. 

 Втручання у діяльність державного діяча. Потерпілий від цього злочину. Форми 

незаконного впливу на потерпілого. Зміст суб'єктивної сторони злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього 

злочину. Зміст юридичної конструкції "у зв'язку з виконанням цим працівником 

службових обов'язків". Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча. Потерпілий від 

злочину. Мотив і мета злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу. Поняття 

"працівник правоохоронного органу". Зміст юридичної конструкції "у зв'язку з 

виконанням цим працівником службових обов'язків". Кваліфікуючі ознаки. 

 Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку й державного кордону або 

військовослужбовця. Поняття «посягання на життя». Відмінність цього злочину від  

умисного вбивства особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією 

особою службового або громадського обов'язку. 

 Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника. Потерпілі від злочину. Мета злочину. Відмежування цього злочину від 

захоплення заручників. 

 Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 

громадський обов'язок. Потерпілі від цього злочину. Види злочинних діянь. Мета 

злочину. Відмінність цього злочину від погрози або насильства щодо працівника 

правоохоронного органу. Кваліфікуючі ознаки. 

 Перешкоджання діяльності народного депутата та депутата місцевої ради. Види 

злочинних діянь. Відмінність цього злочину від втручання у діяльність народного 

депутата України. 

 Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов'язок. Потерпілий від цього злочину. Мотив і мета 

злочину. Відмежування цього злочину від умисного знищення або пошкодження 

майна працівника правоохоронного органу та від умисного знищення або 

пошкодження майна. Кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують 

дійсність і збереженість документів, штампів, печаток 

 Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. 

Види предметів злочину. Різновиди діянь. Мотиви злочину. Кваліфікуючі ознаки. 



 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. Предмет злочину. Види дій. Мотив злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації. Ознаки об'єктивної сторони злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмежування 

від порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. 

Кваліфікуючі ознаки. 

 Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському судні. 

Поняття "підняття Державного прапора України". Момент закінчення злочину. 

Суб'єкт незаконного підняття Державного прапора України. 

 Наруга над державними символами. Предмети злочину. Види діянь. Зміст поняття 

"публічна наруга". 

 Умисне пошкодження ліній зв'язку. Предмети злочину. Характеристика 

об'єктивної сторони. Суб'єктивна сторона злочину.  

Кримінальні правопорушення, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують 

додержання відповідних правил 

 Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Характеристика 

об'єктивної сторони злочину. Мета злочину. 

 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Види діянь. 

Мета самовільного присвоєння вказаних повноважень або звання посадової особи. 

Суб'єкт злочину. 

 Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи 

чи організації. Особливості законодавчої конструкції злочину. Суб'єкт злочину. 

 Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. 

Потерпілі від цього злочину. Зміст цивільно-правових зобов'язань. Об'єктивні 

прояви злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Самоправство. Поняття 

самоправства. Момент закінчення злочину. 

 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів й 

демонстрацій. Поняття незаконного перешкоджання. Особливості об'єктивної 

сторони (можливість у ряді випадків впливу на представників органів місцевого 

самоврядування). Суб'єкт злочину. 

 Самоправство. Особливості об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 

 Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти 

авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єднань 

громадян. 

. 

Тема  17. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), 

СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

Кримінальні правопорушення пов'язані з несанкціонованим втручанням в роботу 

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

електрозв'язку 

 Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж. Предмети злочину. Характеристика 

об'єктивних проявів злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або 

заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. 

Предмет злочину. Види діянь. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 



Кримінальні правопорушення пов'язані з порушенням правил експлуатації 

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

електрозв'язку 

 Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних 

систем. Предмет злочину. Особливості об'єктивних проявів злочину. Суб'єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини у сфері 

використання електронно -обчислювальних машин (комп'ютерів),  систем 

та комп'ютерних мереж. 

 

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів у сфері службової діяльності. Поняття 

службової особи. 

Кримінальні правопорушення проти правомірної діяльності державних установ і 

недержавних формувань незалежно від форм власності і видів діяльності, що 

вчинюються службовими особами з використанням ними своїх обов'язків (загальні) 

 Зловживання владою або службовим становищем. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

 Перевищення влади або службових повноважень. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Службове підроблення. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Службова недбалість. Поняття та види діянь. Наслідки. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Кримінальні правопорушення проти авторитету державного апарату, апарату 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і пов'язані з ними 

(хабарництво) 

 Одержання хабара. Поняття та ознаки хабара. Ознаки діяння. Момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. 

 Давання хабара. Поняття та ознаки хабара. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від відповідальності за 

давання хабара. 

 Провокація хабара. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. 

Кримінальні правопорушення проти конституційних принципів діяльності органів 

розслідування, прокуратури і суду 

 Завідомо незаконне затримання, привід або арешт. Види дій. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Завідомість як ознака злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. 

 Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки 

діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Постановляння суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину.  



 Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування   від суміжних 

злочинів. 

 

Кримінальні правопорушення проти безпеки, честі та гідності суддів, народних 

засідателів, присяжних 

 Втручання в діяльність судових органів. Поняття та види діяння. Момент закінчення 

злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

 Погроза або насильство щодо суддів, народного засідателя чи присяжного. Види діяння. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Потерпілий від цього 

злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного. 

Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Потерпілий від цього 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 

пов'язаною зі здійсненням правосуддя. Поняття та види діяння. Момент закінчення 

злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 

Кримінальні правопорушення проти прав та інтересів суб'єктів кримінального або 

цивільного процесу 

 Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Види діяння. Момент закінчення 

злочину. Наслідки. Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Види 

діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Поняття та види діяння. 

Момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення права на захист. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єкт злочину. Суб'єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи. Види 

діяння. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю пов'язаною 

з наданням правової допомоги. Поняття та види діяння. Момені закінчення злочину. 

Потерпілий від цього злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 

Кримінальні правопорушення проти інтересів всебічного, повного й неупередженого 

розслідування і судового розгляду кримінальних справ 

 Примушування давати показання. Поняття та види діяння. Момент закінченні злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття та видр діяння. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони Відмежування від 

суміжних злочинів. 

 Завідомо неправдиве показання. Види дій. Момент закінчення злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

 Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов'язків. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Обставини, що виключають злочинність цього діяння. Час вчинення цього злочину. 

Суб'єктивні ознаки. 



 Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до 

відмови від давання показань чи висновку. Види діяння. Момент закінчення 

злочину. Потерпілий від цього злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Суб'єкт 

злочину. Відмінність від суміжних злочинів. 

 

Кримінальні правопорушення проти інтересів своєчасного присікання та розкриття 

злочинів 

 Розголошення даних досудового слідства або дізнання. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.  

 Приховування злочину. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Обставини, що виключають відповідальність за цей злочин. 

Відмінність від співучасті у злочині. 

Кримінальні правопорушення проти інтересів забезпечення неухильного виконання 

судових рішень 

 Невиконання судового рішення. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  

 Приховування майна. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. 

 Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. 

 Ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді 

позбавлення волі. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. 

Суб'єкт злочину. 

 Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Види діяння. Поняття 

адміністрації виправної установи. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Відмінність 

від суміжних злочинів. 

 Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Відмінність від 

суміжних злочинів. 

 Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

 Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. 

 Порушення правил адміністративного нагляду. Види діяння. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину.  

 

Тема 20. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО 

ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ 

ЗЛОЧИНИ) 

Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. Відмежування 

військового злочину від дисциплінарного проступку. 

Кримінальні правопорушення проти порядку підлеглості та військової честі 

 Непокора. Об'єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. 

 Невиконання наказу. Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від непокори. 

 Опір начальникові або примушування його до порушення службових 

обов'язків. Види дій та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 



 Погроза або насильство щодо начальника. Види дій та момент закінчення злочину. 

Мотив злочину й його вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 

відсутності відносин підлеглості. Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Кримінальні правопорушення проти порядку проходження військової служби 

 Самовільне залишення військової частини або місця служби. Види дій та 

момент закінчення злочину. Тривалість залишення військової частини або місця 

служби й кваліфікація злочину. Суб'єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі 

та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів 

й дисциплінарного проступку. 

 Дезертирство. Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. Особливості 

суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від самовільного залишення військової частини або місця служби.  

 Ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим способом. 

Об'єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки злочину. 

Кримінальні правопорушення проти порядку користування військовим майном та 

його 

збереження 

 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових 

припасів, вибухових, інших бойових речовин, засобів пересування, військової 

та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Особливості 

предмета злочину. Види та способи діяння.  Момент закінчення злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування 

від суміжних злочинів. 

 Умисне знищення або пошкодження військового майна. Види діяння та момент 

 закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. 

 Необережне знищення або пошкодження військового майна. Види діяння та 

момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 Марнотратство або втрата військового майна. Види діянь та момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

 Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення. Предмет злочину. Види діянь та їх 

наслідки. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації військової 

техніки 

 Порушення правил водіння або експлуатації машин. Поняття машини. Види 

порушень та їх наслідків. Особливості суб'єктивної сторони. 

 Порушення правил польотів або підготовки до них. Види порушень та їх наслідки. 

Особливості суб'єктивної сторони. 

 Порушення правил кораблеводіння. Види порушень та їх наслідки. Особливості 

суб'єктивної сторони. 



Кримінальні правопорушення проти порядку несення окремих видів військової 

служби 

 Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Види 

порушень. Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного 

проступку. 

 Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Види порушень. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку. 

 Порушення статутних правил несення бойового чергування. Види порушень. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі 

та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку.  

 Порушення статутних правил внутрішньої служби. Види порушень. Момент 

закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від дисциплінарного проступку. 

Кримінальні правопорушення проти порядку збереження військової таємниці 

 Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, 

або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Види діянь та момент 

закінчення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі обставини. Відмежування від державної зради. 

 Злочини проти авторитету і правомірної діяльності військових формувань і 

правоохоронних органів 

 Зловживання військовою службовою особою владою або службовим 

становищем. Поняття та види зловживань. Особливості складу злочину за 

конструкцією об'єктивної сторони. Мотив  і його значення для кваліфікації.  

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від перевищення влади 

або службових повноважень. 

 Недбале ставлення до військової служби. Види діянь. Особливості складу злочину 

за конструкцією об'єктивної сторони. Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зловживання владою або 

службовим становищем. 

 Перевищення військовою службовою особою влади або службових 

повноважень. Поняття та види перевищення влади. Наслідки злочину. Суб'єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зловживання 

владою або службовим становищем. 

 Бездіяльність військової влади. Поняття та види бездіяльності. Наслідки злочину. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних злочинів. 

Кримінальні правопорушення проти порядку ведення бойових дій, вимог законів і 

звичаїв війни 

 Здача або залишення ворогові засобів ведення війни. Поняття засобів ведення війни. 

Види діянь та момент закінчення злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмінність від 

державної зради. 

 Залишення військового корабля, що гине. Поняття залишення корабля. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

 Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Види діянь. 

Суб'єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

 Добровільна здача в полон. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Особливості суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Відмінність від державної 

зради. 



 Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні. Поняття та види діяння. 

Місце вчинення злочину. Особливості суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від державної зради. 

 Мародерство. Види діяння. Момент закінчення злочину. Місце його вчинення. 

Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

 Насильство над населенням у районі воєнних дій. Поняття та види насильства. 

Наслідки. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

 Погане поводження з військовополоненими. Види діяння і момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

 Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та 

зловживання ними. Ознаки незаконності діяння та його види. Момент закінчення 

злочину. Суб'єктивні ознаки. 

 

Тема 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВОПОРЯДКУ 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

Злочини проти миру й безпеки людства 

 Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

 Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. 

Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Екоцид. Поняття екоциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Найманство. Особливості законодавчої конструкції. Поняття найманства. Види діянь. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Піратство. Особливості законодавчої конструкції. Поняття піратства. Види діянь. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти встановленого порядку, що забезпечують дотримання міжнародних 

договорів та конвенцій 

 Порушення законів та звичаїв війни. Особливості законодавчої конструкції. Види 

діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Застосування зброї масового знищення. Особливості законодавчої конструкції. 

Поняття зброї масового знищення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї 

масового знищення. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

 Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 

 Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 Посягання на життя представника іноземної держави. Особливості законодавчої 

конструкції. Момент закінчення злочину. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної 

сторони означеного злочину. 

 Незаконне використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 

Відмежування від злочину, передбаченого ст. 435. 

Тема 24. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 Загальна характеристика Особливої частини кримінального права зарубіжних країн. 

 Система Особливої частини кримінального права зарубіжних країн. Джерела 

Особливої частини кримінального права зарубіжних країн. Кримінальне 

законодавство Великобританії, ФРН, Австрії, Італії, Франції, США, Польської 

республіки, Іспанії. 



6. Теми лекцій 

№ Теми  

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Поняття, система і значення Особливої частини 

кримінального права. Наукові основи кваліфікації 

кримінального правопорушення. 1 - 

2. Кримінальні правопорушення проти основ національної 

безпеки України. 1 - 

 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я 

особи.  1 - 

 4. Кримінальні правопорушення проти волі, часті та гідності 

особи.  1 - 

 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 1 - 

 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 1 - 

7. Кримінальні правопорушення проти власності. 1 - 

 8. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. 1 - 

9. Кримінальні правопорушення проти навколишнього 

природного середовища. 1 - 

10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 1 - 

11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 3 1 

12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 3 1 

13. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності. 2 1 

14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення. 2 1 

Т15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 2 1 

 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 2 1 

 17. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж електрозв’язку. 2 - 

 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. 2 1 

19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 2 1 

20. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). 2 1 

21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

порядку. 2 1 

 22. Основні положення Особливої частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн. 2 1 

 ВСЬОГО 36 10 

 

 



7. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Теми семінарських занять 

№ Теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Поняття, система і значення Особливої частини 

кримінального права. Наукові основи кваліфікації 

Кримінальних правопорушення. - - 

2. Злочини проти основ національної безпеки України. - - 

3. Кримінальні правопорушення, проти життя та здоров’я 

особи.  - - 

4. Кримінальні правопорушення проти волі, часті та гідності 

особи.  - - 

5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 1 - 

6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 1 1 

7. Кримінальні правопорушення проти власності. 1 - 

8. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. 1 - 

9. Кримінальні правопорушення проти навколишнього 

природного середовища. 1 - 

10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 1 - 

11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 1 - 

12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 1 - 

13. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності. 1 - 

14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення. 1 1 

15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 1 1 

16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 1 1 

17. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж електрозв’язку. 1 - 

18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. 1 - 

19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 1 - 

20. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). 1 - 

21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

порядку. 1 - 

22. Основні положення Особливої частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн. 1 - 

 ВСЬОГО 18 4 



9.Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Теми самостійної роботи 

№ Теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Поняття, система і значення Особливої частини 

кримінального права. Наукові основи кваліфікації 

Кримінальних правопорушення. 5 6 

2. Злочини проти основ національної безпеки України. 5 6 

3. Кримінальні правопорушення, проти життя та здоров’я 

особи.  5 6 

4. Кримінальні правопорушення проти волі, часті та гідності 

особи.  5 6 

5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 5 6 

6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 5 7 

7. Кримінальні правопорушення проти власності. 5 6 

8. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. 5 7 

9. Кримінальні правопорушення проти навколишнього 

природного середовища. 5 7 

10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 5 7 

11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 3 7 

12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 3 6 

13. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності. 2 6 

14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення. 2 5 

15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 2 5 

16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 2 6 

17. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж електрозв’язку. 2 7 

18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. 2 6 

19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 2 6 

20. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). 2 6 

21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

порядку. 2 6 

22. Основні положення Особливої частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн. 2 6 

 ВСЬОГО 96 136 



 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

Питання для самостійного доопрацювання та повторення: 

1. Загальна характеристика особливої частини кримінального права України. 

2. Система особливої частини кримінального права України. 

3. Особлива частина кримінального права України як складова юридичної науки та як 

навчальна дисципліна. 

4. Застосування норм кримінального права і кримінально-правова кваліфікація. 

5. Поняття та загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України. 

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

захоплення державної влади. 

7. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

8. Державна зрада та Шпигунство. 

9. Посягання на державного чи громадського діяча. 

10. Диверсія. 

11. Загальна характеристика злочинів проти життя. 

12. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я. 

13. Умисне вбивство, вчинене о стані сильного душевного хвилювання. 

14. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 

15. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. 

16. Вбивство через необережність. 

17. Доведення до самогубства. 

18. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

19. Умисне середньої тяжкості тілесні ушкодження. 

20. Умисне легке тілесне ушкодження. 

21. Побої і мордування. 

22. Катування. 

23. Погроза вбивства. 

24. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби. 

25. Зараження венеричною хворобою. 

26. Незаконне проведення аборту. 

27. Захищення в небезпеці. 

28. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

29. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. 

30. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. 

31. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником. 

32. Порушення прав пацієнта. 

33. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

34. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

35. Загальна характеристика злочинів проти волі. 

36. Загальна характеристика злочинів проти честі та гідності особи. 

37. Незаконне позбавлення волі або викрадання людини. 

38. Захоплення заручників. 

39. Підміна дитини. 

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

41. Експлуатація дітей. 

42. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 



43. Поняття та загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості. 

44. Зґвалтування. 

45. Примушування до вступу в статевий зв’язок. 

46. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

47. Розбещення неповнолітніх. 

48. Поняття та загальна характеристика злочинів проти виборчих прав. 

49. Поняття та загальна характеристика злочинів проти трудових прав. 

50. Загальна характеристика злочинів проти інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина, їх види та аналіз. 

51. Перешкода здійсненню виборчого права. 

52. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або 

неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. 

53. Порушення таємниці голосування. 

54. Порушення законодавства про референдум. 

55. Порушення недоторканості житла. 

56. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). 

57. Перешкода законної діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських 

організацій. 

58. Перешкода законній професійній діяльності журналістів. 

59. Грубе порушення законодавства про працю. 

60. Грубе порушення угоди про працю. 

61. Примушування до участі у страйку або перешкода участі у страйку. 

62. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. 

63. Порушення авторського і суспільних прав. 

64. Порушення прав на об’єкти промислової власності. 

65. Порушення недоторканості приватного  життя. 

66. Порушення прав на отримання освіти. 

67. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 

68. Поняття та загальна характеристика злочинів проти власності. 

69. Аналіз складів злочинів проти власності вчинених шляхом розкрадання. 

70. Інші злочини проти власності, їх характеристика та аналіз. 

71. Крадіжка. 

72. Грабіж. 

73. Розбій. 

74. Вимагання. 

75. Шахрайство. 

76. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловжи-вання службовим 

становищем. 

77. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

78. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. 

79. Умисне знищення або пошкодження майна. 

80. Погроза знищення майна. 

81. Необережне знищення або пошкодження майна. 

82. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 

83. Поняття господарських злочинів їх загальна характеристика. 

84. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 

доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення. 

85. Контрабанда. 

86. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. 

87. Зайняття забороненими видами господарської діяльності. 



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

підакцизних товарів. 

89. Фіктивне підприємство. 

90. Протидія законній господарській діяльності. 

91. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. 

92. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. 

93. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним 

шляхом. 

94. Порушення законодавства про бюджетну систему. 

95. Видання нормативно-правових актів, які змінюють доходи і видатки бюджету 

всупереч встановленому законом порядку. 

96. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

97. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

98. Порушення правила здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

99. Фіктивне банкрутство. 

100. Приховування стійкої фінансової неспроможності. 

101. Незаконні дії у разі банкрутства. 

102. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

103. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 

104. Незаконне використання товарного знака. 

105. Порушення антимонопольного законодавства. 

106. Незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну 

таємницю. 

107. Розголошення комерційної таємниці. 

108. Незаконна приватизація державного, комунального майна. 

109. Незаконна приватизація державного, національного майна. 

110. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. 

111. Обман покупців та замовників. 

 

Тематика контрольних робіт  

Теми на перший семестр вивчення курсу дисципліни: 

Тема № 1 

1. Умисне вбивство з корисливих мотивів. 

2. Задача. 

Миронов, працюючи в складському цеху радіозаводу, вирішив викрасти 

радіоприймач. Декілька разів він проносив через прохідну різноманітні деталі до 

приймача,  Миронов був затриманий. 

Як потрібно кваліфікувати дії Миронова? 

Тема № 2 

1. Катування. 

2. Задача. 

Авдошина подала в райсоцзабез документи, на підставі яких їй призначили пенсію за 

старістю. Потім з’ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 5 років. 

Авдошина  протягом 2-х років незаконно одержала 1000 грн. пенсії. 

Чи можна дії Авдошиної розглядати як розкрадання ? 

Тема № 3 

1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

2. Задача. 

Кілька місцевих жителів прийшли на танцювальний майданчик туристичної бази. 

Вони вели себе нахабно, і дівчата відмовились з ними танцювати. Кострін (один з місцевих 

жителів), отримавши у черговий раз відмову, вдарив дівчину в обличчя. Данилов, який 

сидів поряд з нею, зробив Костріну зауваження. Кострін запропонував Данилову вийти за 



територію танцювального майданчика. Відійшовши метрів на 10 від виходу, Кострін 

вийняв ніж і ударив в груди, вбив Данилова. 

Кваліфікуйте дії Костріна. 

Тема № 4 

1. Залишення в небезпеці. 

2. Задача. 

Подружжя Олексієнкових постійно сварились між собою, сварки переходили в бійку. 

Ініціатором сварок був чоловік. Одного разу Олексієнков знову побив свою дружину, 

погрожував убити, а потім заявив, що їх онук є його сином від невістки. Почувши таке про 

онука, Олексієнкова, будучи збентеженою, схопила відро і стала ним бити по голові 

чоловіка, який сидів на ґанку. Один із ударів став смертельним. 

Кваліфікуйте дії Олексієнкової. 

Тема № 5 

1. Порушення прав пацієнта. 

2. Задача. 

Петров, довідавшись, що її чоловік перебуває у статевих відносинах з Васильєвою, 

вирішила помститись. Взявши пляшку з сірчаною кислотою, Петрова зайшла у квартиру 

Васильєвої і стала докоряти їй, що вона зруйнувала сім’ю. Васильєва заспокоювала 

Петрову, але остання, розгнівавшись, виплеснула їй в обличчя сірчану кислоту. Внаслідок 

цього Васильєвій непоправно знівечено обличчя. 

Кваліфікуйте дії Петрової. Чи змінилась би кваліфікація злочину, якби спричинене 

ушкодження можна було б усунути при допомозі косметичної операції? 

Тема № 6 

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

2. Задача. 

Корман, працюючи медсестрою, належним чином непрокип’ятила шприц. У зв’язку з 

цим, при виконанні уколів, два чоловіка були заражені вірусом імунодефіциту людини. 

Кваліфікуйте дії Корман. 

Тема № 7 

1. Розбещення неповнолітніх. 

2. Задача. 

Голова виборчої дільниці Князев за 20 хвилин до закінчення голосування опустив в 

урну бюлетені, призначені громадянам, які не прийшли голосувати. Після відкриття урн 

всі вони були включені, разом з іншими бюлетенями, у протокол відрахунку голосів. 

Кваліфікуйте дії Князева. 

Тема № 8 

1. Порушення законодавства про референдум. 

2. Задача. 

Засуджений Сидоров, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у виправно-

трудовій колонії загального режиму, звернувся до прокурора із скаргою на те, що 

адміністрація колонії розкриває його листи і знайомиться з їхнім змістом. Засуджений 

просив притягти відповідних осіб до кримінальної відповідальності за порушення 

таємниці листування. 

Чи обгрунтоване законом прохання Сидорова ? 

Що треба розуміти під порушенням таємниці листування, і в яких випадках за це 

наступає кримінальна відповідальність? 

Тема № 9 

1. Порушення недоторканності житла. 

2. Задача. 

Начальник механічного цеху поскаржився директору підприємства на те, що 

постачання деталей у складальний цех він не можу виконати у зв'язку з скороченим 

робочим днем шести співробітниць, які мають грудних дітей. 



Наступного дня наказом директора дві з них, які вигодовують грудну дитину штучно, 

були переведені на іншу, менш оплачувану роботу. На їх  місце були прийняті робітники 

чоловічої статі. 

Чи є підстави для притягнення до кримінальної відповідальності директора заводу ? 

Тема № 10 

1. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат. 

2. Задача. 

Майстер телевізійного ательє Барикін, з метою отримання підвищеної плати за ремонт 

телевізора Дронова, приписав ряд непотрібних для ремонту цього телевізора робіт. Це 

було встановлено після скарги Дронова. Всього Дронов переплатив за ремонт 500 гривень. 

Чи буде здійснене Барикіним діяння кримінальним злочином ? 

Теми на другий семестр вивчення курсу дисципліни: 

Тема № 1 

1. Вимагання. 

2. Задача. 

Петренко уклав угоду з заготівельною конторою на відстріл сурків. Згідно з 

існуючими правилами, полювання на сурків дозволяється в середині липня і до їх 

залягання в зимову сплячку. Петренко почав полювання  у травні, і до настання 

дозволеного строку полювання добув 60 сурків, завдавши  шкоду в розмірі 10 мінімальних 

заробітних плат. 

Чи є дії Петренка злочинними? Якщо так, то як їх необхідно кваліфікувати ? 

Тема № 2 

1. Контрабанда. 

2. Задача. 

Пуговкін і Толкачев, не маючи мисливського білета і ліцензії. вбили зубра, після чого 

звернулися за допомогою до Бурниці. Останній, знаючи про незаконне полювання, 

допоміг розрубити тушу звіра та відвезти м’ясо на своїй автомашині до Пуговкіна. 

Чи міститься в діях вказаних осіб склад злочину ? 

Тема № 3 

1. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.  

2. Задача. 

Костянтинов, капітан танкера, знаходячись у Чорному морі, не вжив заходів щодо 

недопущення витоку нафти. В результаті її скидання значна частина поверхні води моря 

була забруднена, що спричинило загрозу для здоров’я людей і живих ресурсів моря. 

Чи можна визнати дії Константинова злочинними ? Якщо так, то як їх слід 

кваліфікувати ? 

Тема № 4 

1. Порушення законодавства про бюджетну систему. 

2. Задача. 

Андрійченко, працюючи директором контори автозаправних станцій, у порушення 

інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку нафтопродуктів на 

автозаправочних станціях, видав наказ про вибіркову перевірку отоварених талонів, чим 

послабив контроль за порядком обліку і відпустку бензину. Цим скористалися працівники 

деяких автозаправних станцій Мамедов, Романов та інші для вчинення розкрадання 

бензину у великому та особливо великому розмірі. 

Кваліфікуйте дії Андрійченка. 

Тема № 5 

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

2. Задача. 



Згідно з рішенням виконкому міської Ради народних депутатів, майстер ремонтного 

цеху автогосподарства Турзін був включений до складу комісії ДАІ райвідділу внутрішніх 

справ по проведенню технічного огляду державного та особистого автотранспорту.  

Як член указаної комісії, Турзін при виконанні покладених на нього обов'язків у 

деяких випадках одержував винагороду від громадян за те, що не оглядав належні їм 

автомашини або, знаючи про їх технічну несправність чи незадовільний зовнішній вигляд 

автотранспортних засобів, підписував документи про технічну справність автомашини. 

Винагороду він отримав від трьох громадян. 

Дії Турзіна кваліфіковані судом за хабарництво. 

Чи правильно кваліфіковані дії Турзіна ? 

Тема № 6 

1. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

2. Задача. 

Між громадянами Павленком і Боровиком, які проживають у комунальній квартирі, 

склались неприязні стосунки у зв’язку з перерозподілом кімнати, що звільнилась. 

Павленко, бажаючи притягти до кримінальної відповідальності свого сусіда і заволодіти 

спірним житлом, заявив в органи міліції про те, що останній намагався зґвалтувати його 

неповнолітню доньку. На підтвердження факту замаху на зґвалтування він пред’явив 

працівника міліції розірваний одяг доньки. Допитана як потерпіла 17-річна донька 

Павленко – Світлана дала аналогічні показання, виконуючи вказівки батька. Однак у суді 

відмовилась від них, злякавшись відповідальності. 

Визначіть відповідальність Павленка і його дочки. 

Тема № 7 

1. Незаконне використання товарного знака. 

2. Задача. 

21 грудня 1998 р. Чавгін, Носов і Гручко, які відбували покарання у тюрмі, при 

поверненні з прогулянки у дворі, з метою втечі напали на контролера Сіроша і стали бити 

його руками і ногами. Під час нанесення ударів Чавгін лезом поранив голову і обличчя 

Сіроша. 

На крик контролера була піднята тривога. Зрозумівши, що втекти вони не зможуть, 

засуджені перестали бити потерпілого і повернулися у свою камеру. 

Кваліфікуйте дії засуджених. 

Тема № 8 

1. Забруднення атмосферного повітря. 

2. Задача. 

Карпов прийшов додому до свого сусіда Никольського і побачив, що господар 

свариться з дружиною й тещею, запропонував йому припинити нецензурну лайку. У 

відповідь Никольський зажадав, щоб Карпов не втручався у його справи. Карпов пішов з 

двору. Вже за хвірткою його наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в 

обличчя Карпова жменю піску, а Никольський вдарив його ножем у руку й сідницю, а 

потім кулаками у живіт, від чого потерпілий впав на землю. Після цього Никольський ще 

декілька разів ударив потерпілого ногою у живіт, заподіявши йому тяжкі тілесні 

ушкодження у вигляді розриву селезінки та перелому ребра. 

Вироком міського народного суду Никольського засуджено за хуліганство та тяжкі 

тілесні ушкодження і ч. 1 ст. 101 КК України. 

Чи правильне рішення суду? Як кваліфікувати дії дружини Никольського ? 

Тема № 9 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 

які керують транспортними засобами. 

Задача. 

Військовослужбовець строкової служби Грищенко знаходився у відпустці за місцем 

проживання. Маючи намір продовжити відпустку, Грищенко підробив довідку про свою 



хворобу, в якій зазначив, що він хворів 14 днів. Цей час Грищенко використав як 

відпустку. 

Прибувши у військову частину, Грищенко представив довідку про свою хворобу 

командуванню. 

Чи підлягає відповідальності Грищенко ? 

Тема № 10 

Втручання у діяльність державного діяча. 

Задача. 

Альошина готувала для своєї 88-річної матері по випадково почутому рецепту настій 

з коренів декількох рослин, який нібито може вилікувати хворобу. Після декількох 

прийомів настою матері стало краще, і вона встала на ноги, але простудилась і померла 

через деякий час від запалення легенів. Альошина поставила настій, який був залитий у 

пляшку з наклейкою "Коньяк", у холодильник, де вона зберігалася протягом декількох 

років. 

Одного разу, коли в Альошиної зібралися співробітники у звязку із святкуванням дня 

народження, один із гостей, знайшовши вказану пляшку, вирішив "покарати" Альошину 

за жадність і таємно від неї розпив рідину разом з присутніми. 

Внаслідок цього померло 5 чоловік, а шостий став інвалідом першої групи. 

Експертиза встановила, що настій вміщував сильнодіючу отруту. 

Кваліфікуйте дії Альошиної. 

 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену) 
БЛОК 1 

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. Поняття, ознаки та підстави кримінально-правової кваліфікації. 

9. Формула кримінально-правової кваліфікації: поняття та вимоги до неї. Формула 

кримінально-правової кваліфікації та формулювання обвинувачення. 

10. Поняття та система принципів кримінально-правової кваліфікації. 

11. Поняття, система та загальна характеристика злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

12. Поняття та ознаки вбивства за КК України 

13. Диференціація кримінальної відповідальності за вбивство у КК України. 

14. Поняття та ознаки тілесних ушкоджень за КК України. 

15. Диференціація кримінальної відповідальності за тілесні ушкодження у КК України. 

16. Загальна характеристика складів злочинів, що полягають у зараженні потерпілих 

соціальними хворобами. 

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

поняття та співвідношення. 

18. Вчинення злочину групою осіб як особливо кваліфікуюча ознака складів злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

19. «Особливо тяжкі наслідки» як ознака складів злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

20. Момент закінчення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 



21. Поняття та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 

22. Загальна характеристика складів злочинів проти сімейних прав громадян. 

23. Поняття та ознаки корисливих злочинів проти власності, пов’язаних із заволодінням 

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

(розкрадань). 

24. Предмет корисливих злочинів проти власності, пов’язаних із заволодінням чужим 

майном та його оберненням на свою користь або на користь інших осіб (розкрадань). 

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

26. Момент закінчення корисливих злочинів проти власності, пов’язаних із заволодінням 

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

(розкрадань). 

27. Види розкрадань та методика їх встановлення. 

28. Ознаки продовжуваних розкрадань та особливості моменту їх закінчення. 

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

кваліфікуюча) ознака складів злочинів проти власності. 

30. Повторність як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака складів злочинів проти 

власності. 

31. Диференціація кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна у КК 

України. 

32. Диференціація кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження чужого 

майна у КК України. 

33. Поняття «поза митним контролем» та «з приховуванням від митного контролю» як 

ознака складу контрабанди. 

34. Громадська безпека як родовий об’єкт злочину: поняття та ознаки. 

35. Види та ознаки злочинних організацій за КК України. 

36. «Транспортний засіб» як ознака складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

37. Поняття, система та загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. 

38. Поняття та загальна характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих 

відносин. 

39. Поняття та ознаки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. 

40. Методика встановлення кількісних категорій наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

41. Методика встановлення якісних категорій наркотичних засобів, психотропних речовин 

та їх аналогів. 

42. Поняття, система та загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.  

43. Поняття та ознаки офіційного документу як предмета злочину. 

44. Поняття та загальна характеристика злочинів у сфері використання ЕОМ 

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

45. Поняття та система злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

46. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. 

47. Поняття та види службових осіб за КК України. 

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

49. «Істотна шкода» та «тяжкі наслідки» у складах злочинів у сфері службової діяльності 

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

50. Поняття та система злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 



БЛОК 2 

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

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 

влади» КК України 

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

територіальну цілісність і недоторканність України» КК України.   

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

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

державного чи громадського діяча» КК України. 

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

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

складу злочину 

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

злочину 

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

складу злочину 

9. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 121 «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження» КК України. 

10. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 122 «Умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження» КК України. 

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

пом’якшуючими ознаками). 

12. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 136 «Ненадання допомоги особі, 

яка перебуває в небезпечному для життя стані» КК України. 

13. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 149 «Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини» КК України.  

14. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 151 «Незаконне поміщення у 

психіатричний заклад» КК України. 

15. Юридичний аналіз скалу злочину, передбаченого ст. 152 «Зґвалтування» КК України. 

16. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 154 «Примушування до вступу в 

статевий зв'язок» КК України. 

17. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 161 «Порушення рівноправності 

громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими ознаками» КК України. 

18. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 175 «Невиплата заробітної 

плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» КК України.  

19. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 186 «Грабіж» КК України. 

20. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 187 «Розбій» КК України. 

21. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 190 «Шахрайство» КК України. 

22. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 191 «Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» КК України. 

23. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 197-1 «Самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво» КК України. 

24. Юридичний аналіз скалу злочину, 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. 

25. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 204 «Незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України. 

26. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 209 «Легалізація (відмивання) 

доходів одержаних злочинним шляхом» КК України  



27. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 212 «Ухилення від сплати 

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

28. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 245 «Знищення або 

пошкодження об’єктів рослинного світу» КК України. 

29. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 257 «Бандитизм» КК України. 

30. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 258 «Терористичний акт» КК 

України. 

31. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 263 «Незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України.  

32. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 263-1 «Незаконне виготовлення, 

переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин, вибухових пристроїв» КК України.  

33. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 290 «Знищення, підробка або 

заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» КК України. 

34. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 296 «Хуліганство» КК України.  

35. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 301 «Ввезення, виготовлення, 

збут і розповсюдження порнографічних предметів» КК України. 

36. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 332 «Незаконне переправлення 

осіб через державний кордон України» КК України. 

37. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 335 «Ухилення від призову на 

строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу» КК 

України. 

38. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 309 «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». КК України.  

39. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 310 «Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель КК України.  

40. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 353 «Самовільне присвоєння 

владних повноважень або звання службової особи» КК України. 

41. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 365 «Перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу» КК України. 

42. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» 

КК України. 

43. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 367 «Службова недбалість» КК 

України. 

44. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 370 «Провокація підкупу» КК 

України. 

45. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 382 «Невиконання судового 

рішення» КК України  

46. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 396 «Приховування злочину» 

КК України 

47. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 402 «Непокора» КК України.  

48. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 407 «Самовільне залишення 

військової частини або місця служби» КК України  

49. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 408 «Дезертирство» КК України.  

50. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 442 «Геноцид» КК України. 

БЛОК 3 

1. 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. 



2. 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. 

3. Кримінально-правова характеристика та співвідношення складів злочинів, 

передбачених ст. 120 «Доведення до самогубства» і ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» КК 

України. 

4. Співвідношення складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та складів злочинів, передбачених ч. 1 

ст. 115 «Умисне вбивство», ч. 1 ст. 119 «Вбивство через необережність» КК України. 

5. Кримінально-правова характеристика та співвідношення складів злочинів, 

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

КК України. 

6. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 135 «Залишення в небезпеці» КК 

України. Його співвідношення із складами злочинів, передбачених ст. 115 «Умисне 

вбивство», ст. 119 «Вбивство через необережність» КК України. 

7. Юридичний аналіз складів злочинів, передбачених ст. 134 «Незаконне проведення 

аборту» 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. 

8. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 119 «Вбивство через 

необережність» КК України. Його співвідношення із складами злочинів, 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. 

9. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 147 «Захоплення заручників» 

КК України. Його співвідношення із складами злочинів, 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.  

10. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 146 «Незаконне позбавлення 

волі або викрадення людини» КК України. Кримінально-правова оцінка незаконного 

позбавлення волі з корисливих мотивів. 

11. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 153 «Насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом» КК України. Його співвідношення із 

складами злочинів, передбачених ст. 152 «Зґвалтування», ст. 156 «Розбещення 

неповнолітніх» КК України. 

12. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 182 «Порушення недоторканості 

приватного життя» КК України. Його співвідношення із складами злочинів, предметом 

яких є окремі види таємниць (таємниця кореспонденції, таємниця усиновлення 

(удочеріння), лікарська таємниця тощо).  

13. Співвідношення складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 «Грабіж», ч. 1 ст. 187 

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

14. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 193 «Незаконне привласнення 

особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї» КК України. Його 

співвідношення із складами злочинів, передбачених ст. 185 «Крадіжка», ст. 432 

«Мародерство» КК України. 

15. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 192 «Заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою» КК України. Його співвідношення із 

складами розкрадань. 

16. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 206 «Протидія законній 

господарській діяльності» КК України. Його співвідношення із складом злочину, 

передбаченого ст. 189 «Вимагання» КК України. 



17. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 222 «Шахрайство з фінансовими 

ресурсами» КК України. Його співвідношення із складами злочинів, передбачених ст. 190 

«Шахрайство», ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» КК 

України. 

18. Співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 248 «Незаконне полювання» та 

ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» 

КК України. 

19. Юридичний аналіз складу злочину «Незаконна порубка лісу» КК України. Його 

співвідношення із складами злочинів, передбачених ст. 185 «Крадіжка», ст. 194 «Умисне 

знищення або пошкодження майна» КК України. 

20. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 255 «Створення злочинної 

організації» КК України. Кримінально-правова оцінка злочинів, вчинених у складі 

злочинних організацій. 

21. Юридичний аналіз складу злочину, 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. 

22. Юридичний аналіз складу злочину, 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. 

23. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 291 «Порушення чинних на 

транспорті правил». Його співвідношення із складами інших злочинів, передбачених 

розділом XI Особливої частини.   

24. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 289 «Незаконне заволодіння 

транспортним засобом» КК України. Його співвідношення із складами розкрадань. 

25. Співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 293 «Групове порушення 

громадського порядку», ст. 294 «Масові заворушення» та ч. 2 ст. 296 «Хуліганство» 

(вчинене групою осіб) КК України. 

26. Кримінально-права оцінка хуліганства, пов’язаного із умисним заподіянням тілесних 

ушкоджень або опором особам, що припиняють хуліганські дії.  

27. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 297 «Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого» КК України. Його співвідношення із 

складами злочинів, передбаченими ст. 185 «Крадіжка», ст. 194 «Умисне знищення або 

пошкодження майна» КК України. 

28. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність» КК України. Його співвідношення із складом злочину, 

передбаченим ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом» КК 

України. 

29. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 311 «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» КК 

України. Кримінально-правова оцінка незаконного збуту прекурсорів. 

30. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 329 «Втрата документів, що 

становлять державну таємницю» КК України. Його співвідношення із складом злочину, 

передбаченого ст. 111 «Державна зрада» КК України. 

31. Співвідношення складу злочину, передбаченого ст. 330 «Передача або збирання 

відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-

розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони» із складами злочинів, 

передбачених ст. 111 «Державна зрада», ст. 114 «Шпигунство» КК України. 

32. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 342 «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» 



КК України. Його співвідношення із складами правопорушень, передбачених ст. 345 

«Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України, ст. 185 

«Злісна непокора законному розпорядженню» КпАП України. 

33. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 354 «Підкуп працівника 

підприємства, установи чи організації» КК України. Його співвідношення із складами 

злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини КК України.  

34. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 355 «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» КК України. Його 

співвідношення із складами розкрадань. 

35. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 356 «Самоправство» КК 

України. Спеціальні види самоправства та їх кримінально-правова кваліфікація. 

36. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 358 «Підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» КК України. 

Спеціальні види цього злочину та їх кримінально-правова кваліфікація. 

37. Юридичний аналіз складу злочину, 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 злочину, передбаченого ст. 376-1 «Незаконне втручання в роботу 

автоматизованої системи документообігу суду» КК України. 

38. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 364 «Зловживання владою або 

службовим становищем» КК України. Його співвідношенні зі складами злочинів, 

передбаченими ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст. 365-2 

«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» КК України. 

39. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 368 «Прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Його співвідношення 

із складами злочинів, передбачених ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст. 368-4 «Підкуп особи, 

яка надає публічні послуги» КК України. 

40. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 375 «Постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України. 

Його співвідношення із складами злочинів, передбачених ст. 371 «Завідомо незаконні 

затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» КК України.   

  

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), 

метод демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), 

метод демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, 

есе, доповіді тощо);  



 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» 

використовуються такі методи оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,  

фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування 

задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, 

творчих завдань, тощо.  

- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.  

- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або 

письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, 

тощо.).  

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів 

навчання за формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку 

 

Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» є підсумковий контроль -  

екзамен. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-40 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від 

особливостей навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

 

 



 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки 

варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну 

позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

 

 

 

 

 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє 

знання основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало 

наводить приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, 

не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте 

відповідь неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні 

понять, відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 10 40 100 

Змістовий модуль 2 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

Т 

18 

Т 

19 

Т 

20 

Т 

21 

Т 

22 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Модульний контроль 1 

- 10 

Модульний контроль 2 - 10 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

18. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» 

узагальнено в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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20. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА В ІНТЕРНЕТІ 

Офіційні веб-сторінки державних органів Україних 

1.  www.president.gov.ua – Президент України 

Законодавча влада  

2.  www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

3.  www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав людини  

Виконавча влада   

4.  www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України  

5.  www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції 

Судова влада 

6.  www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України 

7.  www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

Інші державні органи  

8.  www.gpu.gov.ua – Генеральна Прокуратура України  

9.  www.ssu.gov.ua – Служба Безпеки України 

10. www.rainbow.gov.ua – Рада Національної Безпеки та Оборони України 

11. www.cvk. gov.ua – Центральна виборча комісія 

12. www.vru.gov.ua – Вища Рада Юстиції  

13. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

 

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

1. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини (інформація 
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оновлюється щохвилини)  

2.  www.lawschool.lviv.ua – український юридичний портал  

3. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 

4. http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив 

5. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

6. http://www.justinian.com.ua/ - юридичний журнал „Юстиніан”. 

7. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської правозахисної групи.  

8. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

 

Представництва міжнародних організацій в Україні 

1. http://kyiv.usembassy.gov 

Посольство CIJLIA в Україні.  

2. www.britishcouncil.org/uk 

Британська Рада в Україні.  

3. www.un.kiev.ua 

ООН в Україні.  

4. http://irex.kiev.ua 

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів в Україні  

WEB-сервери міжнародних і регіональних організацій 

1. http://www.europarl.europa.eu/offices/en/default.htm  

Європейський Парламент (European Parliament).  

2. www.europarl.eu.int/topics/en/default.htm  

Європейський Союз: актуальні проблеми та політика (Key Topics and EU 

politics). 

3. www.europarl.eu.int/dg4/cerdp/en/public/default.htm  

Європейський Центр Парламентських Досліджень та Документації (ECPRD).  

4. http://www.civils0k.0rg//inf0/br0chure.htm  

Міжнародний центр за цивільне суспільство (CCSІ).  

5. www.ipu.org/english/pressrls.htm 

Міжпарламентський Союз: прес-релізи (IPU Press releases).  

6. http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp  

Міжпарламентський Союз: база даних парламентської літератури (IPU — ParLit 

database). 
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