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ВСТУП 
Кримінальне право є нормативною дисципліною обов’язковою 

для вивчення в рамках підготовки за спеціальністю  081 Право. 
Дисципліна покликана сформувати у студентів систему теоретичних 
знань про основні положення та інститути Загальної частини та 
Особливої частини кримінального права України, знання чинного 
законодавства про кримінальну відповідальність, забезпечити 
оволодіння практичними вміннями та навичками застосування 
отриманих знань при застосуванні кримінально-правових норм. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Теорія держави і право», 
«Конституційне право». Цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури і нормативних актів, активної роботи на 
лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконанн 
поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України» у системі 
юридичних дисциплін належить до фундаментальних і профілюючих, 
її вивчення є обов’язковим всіма студентами-юристами.  

У робочій програмі дисципліни «Кримінальне право» 
розглянуто основні кримінально-правові інститути Загальної та 
Особливої частини, охарактеризовано кримінальне законодавство та 
кримінально-правові основи кваліфікації злочинів. Робоча програма 
складена для студентів другого та третього курсу, які вивчають 
«Кримінальне право». 

Метою вивчення дисципліни «Кримінальне право» є 
формування у студентів професійних знань кримінального 
законодавства та набуття ними навичок щодо кваліфікації злочинів. 

Ключові слова: кримінальне право, Загальна частина, 
Особлива частина, злочин, Кримінальний кодекс України.  
 
 

Abstract 
The educational discipline "Criminal Law of Ukraine" in the 

system of legal disciplines belongs to the fundamental and profile, its study 
is compulsory by all students-lawyers. 

The work program of the discipline "Criminal Law" examines the 
main criminal-law institutes of the General and Special Part, describes the 
criminal law and the criminal-law basis for the qualification of crimes. The 
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work program is compiled for second- and third-year students studying 
"Criminal Law". 

The purpose of studying the discipline "Criminal Law" is the 
formation of students' professional knowledge of criminal legislation and 
their acquisition of skills in terms of qualification of crimes. 

Key words: criminal law, general part, special part, crime, the 
Criminal Code of Ukraine. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 14 

Галузь знань 08 
«Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рік 
підготовки: 
2 курс, 3 
курс 
 

Рік підготовки: 
2 курс, 3 курс 

 
Змістових модулів 
– 6 

 

 
Семестр: 4-
ий, 5-ий, 6-
ий 

 
Семестр: 4-ий, 
5-ий, 6-ий  

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 58 год. 

Лекції – 86 
год. 
 

Лекції – 6 год. 
 

 
Загальна кількість 
годин – 420 год. 
 

Практичні – 
60 год. 
 

Практичні – 36 
год. 
 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

 
Перший 

(бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота –216 
год. 

Самостійна 
робота –320 
год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 

Вид контролю  
4 семестр – залік 
5 семестр -  залік                              
6 семестр -  іспит. 

Примітка. 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91%  
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне 

право» є підготовка висококваліфікованого фахівця і особистості з 
таким рівнем знань, умінь та навиків в галузі кримінального права, 
який забезпечить його ефективну діяльність в органах внутрішніх 
справ у боротьбі зі злочинністю на користь національних інтересів 
України, ознайомлення студентів з основами кваліфікації злочинів. 

2.2. Завдання курсу: 
- поглиблене вивчення положень кримінального законодавства 

та його застосування в практичній діяльності правоохоронця; 
- придбання навиків правильного, глибокого кримінально-

правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування 
кримінального законодавства при кваліфікації злочинів; 

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, 
що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, 
шляхів розв'язання спірних положень, самовдосконалення фахового 
рівня; 

- формування досконалих навичок щодо прийняття 
обґрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів; 

- розвиток правової свідомості як передумови для опанування 
національним законодавством, а також досвідом кримінального 
законодавства та права інших держав; 

- формування правової культури фахівця української держави в 
сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед 
людиною, суспільством та державою.  

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 

- теоретичні основи курсу, сутність та поняття правової - 
поняття, систему кримінального права України, його функції та 
принципи; 

- поняття та ознаки законів про кримінальну відповідальність 
та їх юрисдикційні межі; 

- поняття та ознаки злочину; 
-  об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів та складів 

злочинів; 
-  поняття та ознаки попередньої злочинної діяльності, 
- поняття, ознаки співучасті, її форми та види співучасників; 
- поняття та ознаки сукупності, повторності та рецидиву 

злочинів; 
- поняття та ознаки обставин, що виключають злочинність 

діяння; 
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- поняття, підстави, принципи, ознаки, компоненти та форми 
кримінальної відповідальності; 

- особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; 
- поняття, ознаки, правила та межі призначення покарання; 
- підстави та умови звільнення від кримінальної 

відповідальності чи покарання; 
- особливості примусових заходів виховного та медичного 

характеру. 
вміти: 

- вільно орієнтуватися в системі норм та інститутів Загальної 
та Особливої частини кримінального права, інших правових актів, в 
частинах, що мають безпосереднє відношення до кваліфікації 
конкретних злочинів; 

- здійснювати пошук та об'єктивний аналіз матеріалів 
правозастосовної діяльності при кримінально-правової кваліфікації; 

- тлумачити чинне кримінальне законодавство, 
використовувати теоретичні знання у правозастосовній практиці; 

- правильно застосовувати норми Загальної та Особливої 
частин Кримінального кодексу України під час кримінально-правової 
кваліфікації. 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття і система кримінального права України 
1. Кримінальне право України як окрема галузь права: по-

няття, характерні особливості, місце в правовій системі. 
2. Механізм кримінально-правового регулювання: 

поняття, загальна характеристика.  
3. Кримінальне право України та інші галузі права, їх 

зв'язок та відмінності. 
4. Система кримінального права України. Загальна та 

Особлива частини кримінального права України, їх особливості та 
взаємозв'язок. Система Загальної частини кримінального права 
України. 

5. Кримінальне право України як юридична наука. 
Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні 
напрями досліджень та завдання кримінально-правової науки на су-
часному етапі розвитку України. 

 
Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави  
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1. Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна 
відповідальність - різновид юридичної відповідальності. «Родові» та 
«видові» ознаки кримінальної відповідальності. Спірні питання щодо 
кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

2. Форми кримінальної відповідальності. Підстави 
виділення окремих форм кримінальної відповідальності. Юридична 
природа звільнення від кримінальної відповідальності як окремого 
інституту кримінального права України. 

3. Підстава (підстави) кримінальної відповідальності. 
Визначення підстави кримінальної відповідальності в КК України. 
Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці 
кримінального права. 

 
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність 

закону у часі та просторі 
1. Кримінальна відповідальність як елемент механізму 

кримінально-правового регулювання: юридична природа, основний 
зміст, функції. Кримінальна відповідальність та інші елементи 
механізму кримінально-правового регулювання (кримінально-правові 
норми, юридичні факти, кримінально-правові відносини).  

2. Нормативні приписи окремих джерел кримінального 
права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-
правових актів. 

3. Поняття чинності КК та інших джерел кримінального 
права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК 
України. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність 
(кримінального закону) та інших джерел кримінального права у часі. 

4. Поняття чинності КК та інших джерел кримінального 
права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК 
України. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність 
(кримінального закону) у просторі: територіальний, національний 
(громадянства), універсальний, реальний. Особливості дії зазначених 
принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних 
договорів. Правові наслідки засудження особи за межами України. 
Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка 
засуджена за вчинення злочину. Тлумачення в кримінальному праві. 
Види і способи тлумачення окремих положень КК та інших джерел 
кримінального права України. 

 
Тема 4. Склад злочину і класифікація злочину 
1. Різні значення терміну «склад злочину»: склад злочину 

як специфічна юридична конструкція в кримінальному праві (юри-
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дичний склад злочину); склад злочину як системне поєднання 
юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як 
елемент правосвідомості і категорія науки кримінального права. 

2. Особливості юридичного складу злочину як 
специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. 
Співвідношення поняття злочину і юридичного складу злочину. 

3. Основні функції юридичного складу злочину в 
механізмі кримінально-правового регулювання. 

4. Загальна структура, специфічна конструкція та 
нормативний зміст юридичного складу злочину як його основні 
кримінально-правові характеристики. 

5. Класифікація злочинів у кримінальному праві. Окремі 
види  

класифікації злочинів, що використовуються в КК України.  
6. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК 

України та її кримінально-правове значення. 
 
Тема 5. Об'єкт і предмет злочину 
1. Поняття об'єкту злочину. Об'єкт злочину і предмет 

(об'єкт) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика ме-
ханізму посягання на предмет кримінально-правової охорони. Спірні 
питання щодо об'єкта злочину в науці кримінального права. 

2. Види об'єктів злочинів. Підстави класифікації об'єктів 
злочинів. Класифікація об'єктів злочинів «по вертикалі» та «по 
горизонталі». 

3. Родовий (спеціальний) об'єкт злочинів. Соціальні та 
юридичні підстави виділення родового об'єкта злочинів. Кримінально-
правове значення родового об'єкта злочинів. 

4. Безпосередній об'єкт злочину та його кримінально-
правове значення. Особливості відображення безпосереднього об'єкта 
в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосередні 
об'єкти злочину та їх відмінність від факультативного предмета 
(об'єкта) кримінально-правової охорони. 

5. Потерпілий від злочину та предмет злочину як 
факультативні елементи, що характеризують об'єкт злочину. 

 
Тема 6. Об'єктивна сторона злочину 
1. Поняття об'єктивної сторони складу злочину. 

Особливості елементів, що утворюють об'єктивну сторону складу 
злочину. Кримінально-правове значення об'єктивної сторони складу 
злочину. 
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2. Діяння як обов'язковий елемент об'єктивної сторони 
складу злочину. Загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. 
Вплив нездоланної сили, фізичного впливу та психічного примусу на 
кримінальну відповідальність особи. Дія та бездіяльність як окремі 
форми діяння за кримінальним правом України. 

3. Суспільне небезпечні наслідки злочину: поняття, види, 
кримінально-правове значення. 

4. Причиновий зв'язок між діянням і наслідками як один із 
видів зв'язку між елементами складу злочину.  

5. Інші факультативні елементи, що характеризують 
об'єктивну сторону складу злочину (спосіб, час, місце, обстановка (си-
туація), знаряддя та засоби вчинення злочину). 

6. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини 
як специфічні різновиди одиничних злочинів. Особливості об'єктивної 
сторони цих злочинів, їх відмінність від окремих форм множинності 
злочинів. 

 
Тема 7. Суб'єкт злочину 
1. Поняття суб'єкта злочину за КК України. Особливості 

елементів складу злочину, що характеризують його суб'єкта. 
Співвідношення понять «суб'єкт злочину», «виконавець злочину», 
«особа винного» та «особистість злочинця». 

2. Осудність суб'єкта злочину як обов'язковий елемент 
складу злочину. Поняття осудності та неосудності за КК України. Фор-
мула неосудності. Обмежена осудність за КК України та її кри-
мінально-правове значення. Особливості кримінальної 
відповідальності за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок 
вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих 
речовин. 

3. Вік суб'єкта злочину як обов'язковий елемент складу 
злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи. Основні 
правила встановлення віку суб'єкта злочину. 

4. Спеціальний суб'єкт злочину як факультативний 
елемент складу злочину. Поняття спеціального суб'єкта злочину за КК 
України. Підстави класифікації спеціальних суб'єктів злочину та 
основні їх види. Вплив ознак спеціального суб'єкта злочину на 
кримінальну відповідальність. 

 
Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину 
1. Поняття суб'єктивної сторони складу злочину. 

Особливості елементів, що утворюють суб'єктивну сторону складу 
злочину. 
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2. Поняття вини за КК України. Компоненти, що 
утворюють зміст вини. Спірні питання щодо вини в науці 
кримінального права. Ступінь вини як кримінально-правове поняття. 

3. Підстави (критерії) поділу вини на форми та види. 
Кримінально-правове значення поділу вини на форми і види. 

4. Умисел як форма вини. Види умислу за КК України. 
Особливості змісту інтелектуального та вольового моментів прямого 
та непрямого (евентуального) умислів.  

5. Необережність як форма вини. Види необережності за 
КК України.  

6. Помилка в кримінальному праві. Види помилок, їх 
вплив на вину та кримінально-правову оцінку поведінки особи.  

 
Тема 9. Стадії злочину 
1. Поняття стадії злочину. Чинники, що впливають на 

визначення стадії злочину. Види стадій злочину за КК України. 
2. Закінчений злочин.  
3. Незакінчений злочин. Особливості родової юридичної 

конструкції складу незакінченого злочину. 
4. Готування до злочину. Поняття готування до злочину за 

КК України. Особливості видової юридичної конструкції складу 
готування до злочину. Види підготовчих діянь за КК України та їх 
кримінально-правова характеристика. Відмінність готування до 
злочину від виявлення наміру вчинити злочин. 

5. Замах на злочин. Поняття замаху на злочин за КК 
України.  

6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. 
Підстави такої відповідальності, особливості кваліфікації готування до 
злочину та замаху на злочин. Основні проблеми караності 
незакінченого злочину та їх вирішення в КК України. 

7. Добровільна відмова при незакінченому злочині.  
 
Тема 10. Співучасть у злочині 
1. Поняття співучасті у злочині.  
2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті.  
3. Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. 

Кримінально-правове значення фізичного та психічного примусу. 
4. Виконання наказу або розпорядження: поняття та 

основний кримінально-правовий зміст.  
5. Діяння, пов'язане з ризиком: поняття та основний 

кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки виправданості ризику 
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за КК України. Невиправданий ризик та його кримінально-правове 
значення. 

6. Виконання спеціального завдання із запобігання чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної орга-
нізації: поняття та основний кримінально-правовий зміст.  

7. Загальна характеристика обставин, що виключають зло-
чинність діяння, які не передбачені КК України. 

 
Змістовий модуль 2 

Тема 11. Множинність злочинів 
1. Сукупність злочинів та її ознаки. 
2. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна су-

купність.  
3. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного 

злочину. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  
4. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній 

сукупності  
5. Значення сукупності злочинів для кваліфікації 

злочину та призначення покарання.  
6. Повторність та реальна сукупність злочинів. 
7. Поняття рецидиву злочинів.  
8. Ознаки рецидиву.  
9. Види рецидиву: загальний та спеціальний; простий та 

складний (багаторазовий); пенітенціарний та рецидив тяжких і 
особливо тяжких злочинів.  

10. Кваліфікація рецидиву злочинів. 
11. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву 

злочинів 
 
Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння 
1. Поняття обставин, що виключають злочинність 

діяння.  
2. Види обставин, за Кримінальним кодексом України.  
3. Загальні ознаки обставин, що виключають 

злочинність діяння. 
4. Поняття необхідної оборони відповідно до ч. 1 ст. 36 

КК та її наукове визначення.  
5. Право на необхідну оборону як природне, 

невідчужуване, абсолютне право людини.  
6. Відповідність закріпленого в ст. 36 КК права на 

необхідну оборону конституційному положенню про те, що кожен 
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може захищати своє життя і здоров‘я, життя і здоров‘я інших людей 
від протиправних посягань (ч. 3 ст. 27 Конституції України).  

7. Поняття та елементи підстави необхідної оборони.  
8. Ознаки необхідної оборони,  визначені у ст. 36  КК, 

які характеризують: мету оборони; спрямованість (об’єкт) заподіяння 
шкоди; характер дій того, хто захищається; своєчасність оборони; 
співрозмірність  оборони по небезпечності посягання і обстановці 
захисту. 

9. Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони (ч. 3 
ст. 36 КК). Види ексцесів оборони. 

10. Спеціальні види необхідної оборони. 
11. Поняття і ознаки уявної оборони.  
12. Вирішення питання про відповідальність при уявній 

обороні. 
13. Затримання особи,  яка вчинила злочин як обставина, 

що виключає злочинність діяння.  
14. Поняття правомірного затримання злочинця 

потерпілим або іншими особами (ч. 1 ст. 38 КК).  
15. Підстава затримання злочинця.  
16. Ознак, що характеризують правомірність затримання 

злочинця: мета затримання; особа, яка підлягає затриманню; характер 
дій при затриманні; необхідність заподіяння шкоди; спів розмірність 
шкоди, заподіяної злочинцю при його затриманні. 

17. Перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця: поняття, ознаки та види. Відповідальність за перевищення 
заходів необхідних для затримання злочинця (ч. 2 ст. 38 КК). 

 
Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності 
1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. 

Юридична природа та основний кримінально-правовий зміст 
звільнення від кримінальної відповідальності як окремого інституту в 
сучасному кримінальному праві. 

2. Правові підстави та порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності за КК України. Проблеми 
систематизації окремих різновидів звільнення від кримінальної 
відповідальності в теорії кримінального права.  

3. Особливості звільнення від кримінальної 
відповідальності: 

1) у зв'язку з дійовим каяттям; 
2) у зв'язку з примиренням винного з потерпілим; 
3) у зв'язку з передачею особи на поруки; 
4) у зв'язку зі зміною обстановки; 
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5) у зв'язку із закінченням строків давності; 
6) на підставі закону України про амністію. 
4. Загальна характеристика спеціальних видів звільнення 

від кримінальної відповідальності, передбачених у нормах Особливої 
частини КК України. 

 
Тема 14. Поняття, мета, система і види покарання 
1. Поняття покарання за КК України. Ознаки покарання. 

Покарання в системі заходів кримінально-правового впливу. 
2. Мета покарання за КК України.  
3. Поняття виду покарання. Система видів покарання в 

кримінальному праві.  
4. Види покарань за КК України.  
5. Смертна кара як вид покарання в кримінальному праві 

окремих держав.  
 
Тема 15. Призначення покарання 
1. Призначення покарання як специфічний етап 

застосування кримінально-правових норм. Обрання конкретної міри 
покарання, його основний кримінально-правовий зміст. 

2. Загальні засади призначення покарання, їх юридична 
природа та загальний зміст.  

3. Загальна характеристика обставин, що пом'якшують та 
обтяжують покарання.  

4. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено 
законом. Підстави та види такого пом'якшення покарання. Інші 
випадки пом'якшення покарання при його призначенні, що пе-
редбачені КК України. 

5. Призначення покарання за сукупністю злочинів.  
6. Призначення покарання за сукупністю вироків.  
7.  
8. Правила складання покарань та зарахування 

попереднього ув'язнення. Особливості складання окремих видів 
основних покарань.  

9. Виконання додаткових покарань різних видів. Особли-
вості зарахування попереднього ув'язнення при призначенні окремих 
видів основних покарань. Обчислення строків покарання. 

 
Тема 16. Звільнення від покарання та його відбування 
1. Поняття та юридична природа звільнення від покарання 

та його відбування. Основний кримінально-правовий зміст звільнення 
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від покарання та його відбування, його відмінність від звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

2. Проблеми систематизації окремих різновидів 
звільнення від покарання та його відбування.  

3. Звільнення від покарання, його специфічний 
кримінально-правовий зміст.  

4. Звільнення від подальшого відбування покарання, його 
специфічний кримінально-правовий зміст.  

5. Заміна покарання більш м'яким, його специфічний 
кримінально-правовий зміст. Заміна невідбутої частини покарання 
більш м'яким. Заміна виправних робіт штрафом. Інші різновиди заміни 
покарання більш м'яким, що передбачені КК України. 

6. Пом'якшення призначеного покарання, його 
специфічний кримінально-правовий зміст.  

7. Особливості звільнення від покарання та його 
відбування на підставі закону України про амністію або акта про 
помилування. 

 
Тема 17. Судимість 
1. Поняття судимості. Часові межі судимості. Обставини, 

які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості. 
Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості. 

2. Погашення судимості. Загальні умови та строки 
погашення судимості.  

3. Особливості обчислення строків погашення судимості 
при перебігу давності виконання вироку, при умовно-достроковому 
звільненні від покарання чи заміні його більш м'яким.  

4. Погашення судимості в осіб, щодо яких застосовано 
закон України про амністію або акт про помилування. Переривання 
строку погашення судимості.Зняття судимості. Умови та підстави 
зняття судимості, що передбачені КК України. 

 
Тема 18. Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування 
1. Поняття примусових заходів медичного характеру, їх 

юридична природа та основний кримінально-правовий зміст. Мета 
(цілі) примусових заходів медичного характеру. 

2. Особи, до яких застосовуються примусові заходи 
медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру.  

3. Поняття примусового лікування, його юридична 
природа та основний кримінально-правовий зміст.  
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4. Спеціальна конфіскація. Її підстави та випадки 
застосування. 

 
Тема 19. Заходи кримінально – правового характеру щодо 

юридичних осіб 
1. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінльно-правового характеру. 
2. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи 

кримінально – правового характеру. 
3. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування 

заходів кримінально – правового характеру 
4. Види заходів кримінально-правового характеру,що 

застосовуються до юридичних осіб та їх характеристика 
 

Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх 

1. Неповнолітні та малолітні як особливі суб'єкти 
охоронних кримінально-правових відносин. Види заходів 
кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до 
неповнолітнього та малолітнього за КК України. 

2. Примусові заходи виховного характеру, що 
застосовуються до особи, яка до досягнення віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільне небезпечне 
діяння. 

3. Звільнення неповнолітнього від кримінальної 
відповідальності.  

4. Види покарань, що можуть бути застосовані до 
неповнолітніх.  

5. Призначення покарання неповнолітнім.  
6. Звільнення неповнолітнього від покарання та його 

відбування.  
7. Особливості погашення і зняття судимості в осіб, які 

вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. 
 
Тема 21. Основні питання Загальної частини 

кримінального права іноземних держав 
1. Загальна характеристика кримінального права 

іноземних держав. Основні кримінально-правові сім'ї. 
2. Джерела кримінального права іноземних держав. 

Кримінальні кодекси та інші джерела кримінального права держав, 
правові системи яких входять до континентальної сім'ї права (Франція, 
Німеччина, держави СНД та ін.). Судовий прецедент як джерело 
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англійського кримінального права. Особливості джерел кримінального 
права США, окремих держав Азії та Африки. 

3. Основні інститути, що стосуються злочину, за 
кримінальним правом іноземних держав (Франції, Німеччина, 
Російської Федерації, Англії, США та ін.).  

4. Основні інститути кримінального права іноземних 
держав, що стосуються покарання та інших заходів кримінально-
правового впливу.  

5. Розвиток науки кримінального права в іноземних 
державах.  

6.  
Тема 22. Основні напрямки науки кримінального права 
1. Основні напрями у науці кримінального права. 

Наукове дослідження основних кримінально-правових інститутів, 
якими є кримінальний закон, злочин і покарання, а також становлення 
науки кримінального права. 

2. Класичний напрям в кримінальному праві;  
3. Антропологічний напрям в кримінальному праві;  
4. Соціологічний напрям в кримінальному праві. 
5. Основоположні (концептуальні) принципи науки 

кримінального права. 
6. Наукові дослідження, зміст і сутність кримінального 

закону, злочину та покарання. 
 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 3 

Тема 23. Поняття Особливої частини кримінального права, 
її система та значення. Наукові основи кваліфікації злочинів 

1. Різні значення словосполучення «Особлива частина 
кримінального права». Особлива частина кримінального права України як 
специфічний розділ окремої галузі права, як складова частина єдиної 
науки кримінального права та як навчальна дисципліна в юридичному 
вищому навчальному закладі. 

2. Особлива частина кримінального права України як 
специфічний розділ окремої галузі права. Підстави поділу кримінального 
права України на Загальну та Особливу частини. Особливості 
нормативних приписів (кримінально-правових норм), що утворюють 
її зміст. Джерела Особливої частини кримінального права України. 

3. Система Особливої частини кримінального права 
України, її поняття та особливості.  

4. Значення Особливої частини кримінального права 
України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

5. Особлива частина кримінального права України як скла-
дова частина єдиної науки кримінального права.  

6. Особлива частина кримінального права України як на-
вчальна дисципліна в юридичному вищому навчальному закладі, її 
предмет та основні методи його дослідження. 

7. Основні теоретичні форми вивчення Особливої частини 
кримінального права: систематизація (класифікація) юридичних 
складів злочинів в межах Особливої частини Кримінального кодексу 
України та її окремих розділів; загальна характеристика окремих груп 
злочинів; аналіз юридичного складу (юридичних складів) злочину 
певного виду; особливості юридичних складів окремих злочинів; 
розмежування юридичних складів злочинів окремих видів; 
кваліфікація множинності злочинів певних видів. 

8. Основні практичні форми вивчення Особливої частини 
кримінального права України: розв'язання задач (казусів); вирішення 
узагальнених кримінально-правових ситуацій, що стосуються злочинів 
окремих видів; кримінально-правова кваліфікація окремих форм 
множинності злочинів. 

9. Роль роз'яснень Пленуму Верховного Суду України у 
засвоєнні Особливої частини кримінального права.. 

10. Класифікація злочинів у кримінальному праві. Окремі 
види класифікації злочинів, що використовуються в КК України.  

11. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК 
України та її кримінально-правове значення. 

 
Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки 

України  
1. Національна безпека України як об'єкт кримінально-

правової охорони.  
2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади: особливості 
конструкції юридичних складів та види цього злочину.  

3. Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України: аналіз юридичних складів злочину, 
особливості кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами. 
Державна зрада: аналіз юридичного складу злочину; особливості 
звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила 
державну зраду.  

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча: 
аналіз юридичного складу злочину.  

5. Диверсія: особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін 
юридичного складу злочину, форми диверсії.  
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6. Шпигунство: аналіз юридичного складу злочину; 
особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що 
вчинила шпигунство. 

 
Тема 25. Злочини проти життя та здоров'я особи 
1. Особисті блага людини як об'єкт кримінально-правової 

охорони.  
2. Злочини проти життя. Кримінально-правове поняття 

вбивства. Види вбивств за КК України.  
3. Злочини проти здоров'я. Поняття тілесного 

ушкодження: медичний та юридичний аспекти. Види тілесних 
ушкоджень за КК України.  

4. Злочини проти особистої безпеки.  
5. Злочини, які вчинюються у сфері медичного 

обслуговування: загальна характеристика, особливості юридичних 
складів.  

6. Інші злочини, що ставлять під загрозу життя та здоров'я 
людини (незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані; неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я 
дітей): загальна характеристика, особливості юридичних складів. 

 
Тема 26. Злочини проти волі , честі та гідності особи 
1. Воля людини як об'єкт кримінально-правової охорони. 

Загальна характеристика злочинів проти волі особи. 
2. Злочини, що посягають на волю людини.  
3. Експлуатація дітей: особливості юридичних складів 

злочину.  
4. Незаконне поміщення в психіатричний заклад: 

особливості юридичного складу злочину. 
 
Тема 27. Злочини проти статевої свободи та статевої недо-

торканості особи 
1. Статева свобода та статева недоторканість людини як 

об'єкти кримінально-правової охорони.. 
2. Злочини, що посягають на статеву свободу та статеву 

недоторканість особи.  
3. Зґвалтування: аналіз юридичних складів злочину.  
4. Насильницьке задоволення статевої пристрасті непри-

родним способом: особливості юридичних складів злочину, ква-
ліфікація за сукупністю з іншими злочинами.  
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5. Інші статеві злочини (примушування до вступу в 
статевий зв'язок; статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості; розбещення неповнолітніх): особливості юридичних складів, 
відмежування від суміжних злочинів. 

 
Змістовий модуль 4 

Тема 28. Злочини проти виборчих, трудових та інших осо-
бистих прав і свобод людини і громадянина 

1. Окремі конституційні права і свободи людини і 
громадянина як об'єкт кримінально-правової охорони.  

2. Загальна характеристика злочинів проти особистих 
прав і свобод людини та громадянина.  

3. Злочини проти окремих політичних прав громадянина Ук-
раїни: особливості юридичних складів, кваліфікація за сукупністю з 
іншими злочинами. 

4. Злочини, що посягають на рівність конституційних прав 
громадян та їх рівність перед законом. Порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії: аналіз юридичних складів злочину. 

5. Злочини, що посягають на недоторканність приватного 
життя громадян: особливості юридичних складів злочинів. 

6. Злочини, що посягають на нормальний розвиток непов-
нолітніх та матеріальне забезпечення осіб, що потребують 
соціального захисту, їх особисту безпеку. 

7. Злочини, що посягають на трудові права. 
8. Злочини, що посягають на права громадян, на захист своїх 

прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів. 

9. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності. 
10. Злочини, що посягають на свободу світогляду і 

віросповідання, порядок відправлення релігійних культів та порядок 
поводження з культовими (релігійними) цінностями: особливості 
юридичних складів злочинів. 

 
Тема 29. Злочини проти власності 
1. Загальна характеристика злочинів проти власності.  
2. Корисливі посягання на власність. Розкрадання чужого 

майна як родова юридична конструкція окремих корисливих посягань 
на власність.  

3. Некорисливі посягання на власність. Умисне знищення 
або пошкодження майна: особливості юридичних складів злочину, 
кваліфіковані види злочину.  
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4. Необережне знищення або пошкодження майна: 
особливості конструкції об'єктивної сторони юридичного складу 
злочину.  

 
Тема 30. Злочини у сфері господарської діяльності 
1. Економічна, господарська та підприємницька діяльність 

як об'єкти кримінально-правової охорони. Загальна характеристика 
злочинів у сфері господарської діяльності.  

2. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення 
господарської діяльності та окремих її видів.  

3. Злочини, що посягають на встановлений порядок проведення 
процедури банкрутства. Фіктивне банкрутство: особливості юридичного 
складу злочину.  

4. Злочини, що посягають на фінансову діяльність.  
5. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготов-

лення і використання документів у господарській діяльності.  
6. Злочини, що посягають на встановлений порядок форму-

вання та витрачання бюджетних коштів.  
7. Злочини, що посягають на встановлений порядок реалізації 

споживачам товарів і надання послуг.  
8. Злочини, що посягають на свободу господарської 

діяльності.  
9. Злочини, що посягають на встановлений порядок 

використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту 
товарів, послуг та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної 
власності в сфері господарської діяльності.  

10. Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації 
державного чи комунального майна.  

 
Тема 31. Злочини проти довкілля 
1. Екологічна безпека навколишнього природного 

середовища як родовий об'єкт злочинів проти довкілля.  
2. Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами 

проти власності: розмежування юридичних складів цих груп злочинів 
та кваліфікація за сукупністю злочинів. 

3. Злочини проти екологічної безпеки: загальна 
характеристика, особливості юридичних складів злочинів. 

4. Злочини, що посягають на встановлений порядок викорис-
тання землі, її надр (забруднення або псування земель. 

5. Порушення правил охорони надр; безгосподарське 
використання земель): загальна характеристика, особливості юридичних 
складів злочинів. 
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6. Злочини, що посягають на встановлений порядок викорис-
тання водних ресурсів та атмосферного повітря: загальна 
характеристика та особливості юридичних складів злочинів. 

7. Злочини, що посягають на встановлений порядок викорис-
тання об'єктів флори і фауни: загальна характеристика, особливості 
юридичних складів злочинів. 
 

МОДУЛЬ 3 
Змістовий модуль 1 

Тема 32. Злочини проти громадської безпеки 
1. Загальна характеристика та види злочинів проти 

громадської безпеки. 
2. Створення злочинних об'єднань, участь у них та у злочи-

нах, що вчинюються ними чи пов'язаних з ними.  
3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами.  
4. Порушення правил, що забезпечують громадську безпеку. 

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та 
їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами: особливості 
юридичних складів злочину.  

5. Інші злочини проти громадської безпеки.  
 
Тема 33. Злочини проти безпеки виробництва 
1. Безпека виробництва як об'єкт кримінально-правової 

охорони. Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки 
виробництва. 

2. Злочини у сфері безпеки праці. Порушення вимог 
законодавства про охорону праці: аналіз юридичних складів злочину, 
відмежування від інших злочинів. Порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою: аналіз юридичних складів 
злочину. 

3. Інші злочинну сфері безпеки виробництва. Порушення пра-
вил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах: особливості юридичних складів злочину. 
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: особливості 
юридичних складів злочину. Порушення правил, що стосуються 
безпечного використання промислової продукції або безпечної 
експлуатації будівель і споруд: особливості юридичних складів 
злочину. 

 
Тема 34. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 
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1. Безпека руху та експлуатації транспорту як об'єкт 
кримінально-правової охорони.  

2. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію 
всіх видів транспорту.  

3. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію 
залізничного, повітряного, водного та магістрального трубопровідного 
транспорту.  

4. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію 
автомобільного та міського електричного транспорту.  

 
Тема 35. Злочини проти громадського порядку та мо-

ральності 
 
1. Громадський порядок і моральність як об'єкти 

кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти 
громадського порядку і моральності. 

2. Злочини проти громадського порядку.  
3. Злочини проти моральності. 
 
Тема 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров'я населення 

1. Здоров'я населення як об'єкт кримінально-правової 
охорони. Особливості механізму кримінально-правової охорони здо-
ров'я населення. 

2. Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

3. Інші злочини проти здоров'я населення.  
 
Тема 37. Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 
мобілізації 

1. Зовнішня, внутрішня та інформаційна безпека як 
об'єкти кримінально-правової охорони. Загальна характеристика 
злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності дер-
жавних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

2. Злочини, що порушують правила охорони та зберігання 
державної чи службової таємниці. Розголошення державної таємниці: 
аналіз юридичних складів злочину.  

3. Злочини, що порушують встановлений порядок перетинан-
ня державного кордону України та правила переміщення через її 
митний кордон окремих предметів.  
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4. Злочини, що порушують встановлений порядок комплекту-
вання Збройних Сил України. Ухилення від призову на строкову військову 
службу: аналіз юридичного складу злочину. Ухилення від призову за 
мобілізацією: особливості об'єктивної сторони юридичного складу злочину. 
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів: аналіз юридичних 
складів злочинів. 

 
Тема 38. Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 
1. Безпека комп'ютерної інформації як об'єкт кримінально-

правової охорони. Загальна характеристика злочинів у сфері вико-
ристання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем 
та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. 

2. Незаконне втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 
і мереж електрозв'язку: аналіз юридичних складів злочину, кваліфіка-
ція за сукупністю з іншими злочинами. Викрадення, привласнення, 
вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом 
шахрайства чи зловживання службовим становищем: особливості 
предмета та об'єктивної сторони юридичних складів злочину, 
відмежування від суміжних злочинів. Порушення правил експлуатації 
автоматизованих електронно-обчислювальних систем: особливості 
юридичних складів злочину. 

 
Змістовий модуль 6 

Тема 39. Злочини проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

1. Конституція України про основні принципи 
управління в державі. Особливості механізму кримінально-правової 
охорони управлінської діяльності в Україні та основні напрями його 
вдосконалення на сучасному етапі. 

2. Загальна характеристика злочинів проти порядку 
управління за чинним кримінальним законодавством України та пробле-
ми систематизації їх юридичних складів. 

3. Злочини, що посягають на загальні засади управлінської 
діяльності в державі.  

4. Злочини, що посягають на окремі блага та інтереси фізич-
них осіб як суб'єктів управлінської діяльності.  

5. Злочини, що посягають на встановлений порядок функціо-
нування матеріальних носіїв управлінської діяльності.  

 
Тема 40. Службові злочини 
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1. Конституція та закони України про діяльність 
службових осіб. Особливості механізму кримінально-правової охорони 
державних та громадських інтересів, а також охоронюваних законом 
прав та інтересів окремих фізичних чи юридичних осіб від злочинних 
посягань з боку службових осіб. 

2. Поняття службової особи та службового злочину.  
3. Хабарництво як родове поняття окремої групи службових 

злочинів. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. 
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми. Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі. Провокація підкупу. 

 
Тема 41. Злочини проти правосуддя 
1. Правосуддя як об'єкт кримінально-правової охорони. 

Конституція України про загальні засади здійснення правосуддя в 
державі. Особливості механізму кримінально-правової охорони 
правосуддя в Україні. 

2. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя за 
чинним кримінальним законодавством України. Проблеми систе-
матизації юридичних складів злочинів проти правосуддя. 

3. Злочини проти правосуддя, що вчинюються службовими 
особами, які здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя. 

4. Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, на яких 
покладені обов'язки зі сприяння у здійсненні правосуддя.  

5. Злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими.  
6. Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не ма-

ють безпосереднього відношення до здійснення правосуддя.  
7. Злочини, що посягають на життя, здоров'я, особисту без-

пеку, інші блага та інтереси захисників чи представників особи у зв 'язку з 
їх діяльністю з надання правової допомоги.  

 
Тема 42. Злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові злочини) 
1. Поняття військового злочину. Військовий злочин і 

військовий дисциплінарний проступок.  
2. Злочини, що посягають на встановлений порядок проход-

ження військової служби.  
3. Злочини, що посягають на встановлений порядок корис-

тування військовим майном.  
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4. Злочини, що посягають на встановлений порядок повод-
ження зі зброєю та порядок експлуатації військової техніки.  

5. Злочини, що посягають на встановлений порядок несення 
окремих видів військової служби.  

6. Злочини, що порушують правила охорони та зберігання 
військових відомостей.  

7. Військові службові злочини. Поняття військової 
службової особи.  

8. Злочини, вчинювані в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці.  

 
Тема 43. Злочини проти миру, безпеки людства та міжна-

родного порядку 
1. Загальна характеристика та види злочинів проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні злочини 
та злочини міжнародного характеру. 

2. Злочини проти миру, безпеки людства.  
3. Злочини проти міжнародного правопорядку.  
 
Тема 44. Нове кримінальне законодавство та постанови  

Верховного суду України 
1. Чинні норми законодавства, які регулюють 

правотворчу діяльність в кримінальному праві. 
2. Особливості визначення і зміни нових термінів в 

кримінальному законодавстві. 
3. Взаємодія судової та законодавчої гілок влади в сфері 

кримінального права. 
4. Постанови Верхового суду України по кримінальним 

справам, як джерело кримінального законодавства. Участь інших 
нормативно-правових актів в чинному кримінальному законодавстві. 

5. Судовий прецедент, як джерело кримінального 
законодавства. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Поняття і 
система 
кримінального 
права України 

9 2 1   6 11 2    9 

Тема 2. 
Кримінальна 
відповідальність та 
її підстави 

8 1 1   6 9  1   8 

Тема 3. Закон про 
кримінальну 
відповідальність. 
Чинність закону у 
часі та просторі 

8 1 1   6 9  1   8 

Тема 4. Поняття 
злочину та його 
класифікація. 
Склад злочину та 
його види 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 5. Об'єкт і 
предмет злочину  

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 6. Об'єктивна 
сторона злочину 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 7. Суб'єкт 
злочину 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 8. 
Суб'єктивна 
сторона злочину 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 9. Стадії 
злочину 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 10. 
Співучасть у 
злочині 

9 2 1   6 8     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Разом змістовий 
модуль 1. 

90 18 12   60 91 2 8   81 

Змістовий модуль 2  
Тема 11. 
Множинність 
злочинів 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 12. 
Обставини,що 
виключають 
злочинність діяння 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 13. 
Звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 14. Поняття, 
мета, система і 
види покарань 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 15. 
Призначення 
покарання 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 16. 
Звільнення від 
покарання та його 
відбування 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 17. Судимість 10 2 2   6 9  1   8 

Тема 18. 
Примусові заходи 
медичного 
характеру та при-
мусове лікування 

9 2 1   6 9  1   8 

Тема 19. Заходи 
кримінально - 
правового 
характеру щодо 
юридичних осіб 

9 2 1   6 9  1   8 
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Тема 20. 
Особливості 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання 
неповнолітніх 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 21. Основні 
питання Загальної 
частини криміналь-
ного права 
іноземних держав 

9 2 1   6 9     9 

Тема 22.Основні 
напрямки науки 
кримінального 
права 

9 2 1   6 9     9 

Разом змістовий 
модуль 2. 

114 24 18   72 108 2 10   98 

Разом модуль 1. 204 42 30   132 199 2 18   179 

Модуль 2 

Змістовий  модуль 3 

Тема 23. Поняття 
Особливої частини 
кримінального пра-
ва, її система та 
значення. Наукові 
основи кваліфікації 
злочинів 

9 2 1   6 11 2    9 

Тема 24. Злочини 
проти основ 
національної 
безпеки України 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 25. Злочини 
проти життя та 
здоров'я особи 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 26. Злочини 
проти волі, честі та 
гідності особи 

10 2 2   6 9     9 
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Тема 27. Злочини 
проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості 
особи 

10 2 2   6 9  1   9 

Разом змістовий 
модуль 3. 

49 10 9   30 48 2 3   43 

Змістовний модуль 4 

Тема 28. Злочини 
проти виборчих, 
трудових та інших 
особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 29. Злочини 
проти власності  

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 30. Злочини у 
сфері 
господарської 
діяльності 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 31. Злочини 
проти довкілля 

10 2 2   6 9  1   8 

Разом змістовий 
модуль 4 

49 8 8   24 37  5   32 

Всього годин 89 18 17   54 85  8   75 

Модуль 3 

Змістовий модуль 5 

Тема 32.Злочини 
проти громадської 
безпеки 

10 2 1   7 12 2 1   9 

Тема 33.Злочини 
проти безпеки 
виробництва 

10 2 1   7 10  1   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Тема 34.Злочини 
проти безпеки руху 
та експлуатації 
транспорту 

10 2 1   7 10  1   9 

Тема 35. Злочини 
проти 
громадського 
порядку та мо-
ральності 

10 2 1   7 10  1   9 

Тема 36. Злочини у 
сфері обігу 
наркотичних 
засобів, пси-
хотропних 
речовин, їх 
аналогів або 
прекурсорів та 
інші злочини проти 
здоров'я населення 

10 2 1   7 11  2   9 

Тема 37. Злочини у 
сфері охорони 
державної 
таємниці, 
недоторканності 
державних 
кордонів, 
забезпечення 
призову та 
мобілізації 

10 2 1   7 10     10 

Тема 38. Злочини у 
сфері 
використання 
електронно-об-
числювальних 
машин 
(комп'ютерів), 

10 2 1   7 10  1   9 

Разом змістовий 
модуль 5. 

70 14 7   49 71 2 7   64 

Змістовий модуль 6 
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Тема 39. Злочини 
проти авторитету 
органів державної 
влади, органів 
місцевого 
самоврядування та 
об'єднань громадян 

9 2 1   6 11  1   10 

Тема 40. Службові 
злочини 

10 2 1   7 11  1   10 

Тема 41. Злочини 
проти правосуддя 

9 2 1   6 11  1   10 

Тема 42. Злочини 
проти 
встановленого 
порядку несення 
військової служби 

10 2 1    10     10 

Тема 43. Злочини 
проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

9 2 1   6 10     10 

Тема 44. Нове 
кримінальне 
законодавство та 
постанови 
Верховного суду 
України 

10 2 1   6 10     10 

Разом змістовий 
модуль 6. 

57 12 6  58 31 65 2 3  58 60 

Всього модуль 3 127 26 13  58 88 136 2 10  58 124 

Всього годин 420 86 60  58 216 420 6 36  58 320 

 
 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 
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Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття і система кримінального права 
України 

1  

2. Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави 1 1 
3. Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. 

Чинність закону у часі та просторі 
1 1 

4. Тема 4. Поняття злочину та його класифікація. 
Склад злочину і класифікація злочину 

2 1 

5. Тема 5. Об'єкт і предмет злочину  1 1 
6. Тема 6. Об'єктивна сторона злочину 1 1 
7. Тема 7. Суб'єкт злочину 1 1 
8. Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину 1 1 
9. Тема 9. Стадії злочину 2 1 
10. Тема 10. Співучасть у злочині 1  
11. Тема 11. Множинність злочинів 2 1 
12. Тема 12. Обставини,що виключають злочинність 

діяння 
2 1 

13. Тема 13. Звільнення від кримінальної 
відповідальності 

2 1 

14. Тема 14. Поняття, мета, система і види покараннь 1 1 
15. Тема 15. Призначення покарання 1 1 
16. Тема 16. Звільнення від покарання та його 

відбування 
2 1 

17. Тема 17. Судимість 2 1 
18. Тема 18. Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування 
1 1 

19. Тема 19. Заходи  кримінально – правового 
характеру щодо юридичних осіб 

1 1 

20. Тема 20. Особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх 

2 1 

21. Тема 21. Основні питання Загальної частини 
кримінального права іноземних держав 

1  

22. Тема 22.Основні напрямки науки кримінального 
права 

1  

23. Тема 23. Поняття Особливої частини 
кримінального права, її система та значення. 
Наукові основи кваліфікації злочинів 

1  

24. Тема 24. Злочини проти основ національної 
безпеки України 

2 1 

25. Тема 25. Злочини проти життя та здоров'я особи 2 1 
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26. Тема 26. Злочини проти волі, честі та гідності 
особи 

2  

27. Тема 27. Злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи 

2 1 

28. Тема 28. Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина 

2 1 

29. Тема 29. Злочини проти власності  2 1 
30. Тема 30. Злочини у сфері господарської діяльності 2 2 
31. Тема 31. Злочини проти довкілля 2 1 
32. Тема 32.Злочини проти громадської безпеки 1 1 
33. Тема 33.Злочини проти безпеки виробництва 1 1 
34. Тема 34.Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 
1 1 

35. Тема 35. Злочини проти громадського порядку та 
моральності 

1 1 

36. Тема 36. Злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я 
населення 

1 2 

37. Тема 37. Злочини у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації 

1  

38. Тема 38. Злочини у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
систем та комп'ютерних мереж 

1 1 

39. Тема 39. Злочини проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян 

1 1 

40. Тема 40. Службові злочини 1 1 
41. Тема 41. Злочини проти правосуддя 1 1 

42. Тема 42. Злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові злочини) 

1  

43. Тема 43. Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 

1  

44. Тема 44. Нове кримінальне законодавство та 
постанови Верховного суду України 

1  

 Всього 60 36 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
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№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття і система кримінального права 
України 

6 9 

2. Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави 6 8 
3. Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. 

Чинність закону у часі та просторі 
6 8 

4. Тема 4. Поняття злочину та його класифікація. 
Склад злочину і класифікація злочину 

6 8 

5. Тема 5. Об'єкт і предмет злочину  6 8 
6. Тема 6. Об'єктивна сторона злочину 6 8 
7. Тема 7. Суб'єкт злочину 6 8 
8. Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину 6 8 
9. Тема 9. Стадії злочину 6 8 
10. Тема 10. Співучасть у злочині 6 8 
11. Тема 11. Множинність злочинів 6 8 
12. Тема 12. Обставини,що виключають злочинність 

діяння 
6 8 

13. Тема 13. Звільнення від кримінальної 
відповідальності 

6 8 

14. Тема 14. Поняття, мета, система і види покараннь 6 8 
15. Тема 15. Призначення покарання 6 8 
16. Тема 16. Звільнення від покарання та його 

відбування 
6 8 

17. Тема 17. Судимість 6 8 
18. Тема 18. Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування 
6 8 

19. Тема 19. Заходи  кримінально – правового 
характеру щодо юридичних осіб 

6 8 

20. Тема 20. Особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх 

6 8 

21. Тема 21. Основні питання Загальної частини 
кримінального права іноземних держав 

6 9 

22. Тема 22.Основні напрямки науки кримінального 
права 

6 9 

23. Тема 23. Поняття Особливої частини 
кримінального права, її система та значення. 
Наукові основи кваліфікації злочинів 

6 9 

24. Тема 24. Злочини проти основ національної 6 8 
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безпеки України 
25. Тема 25. Злочини проти життя та здоров'я особи 6 8 
26. Тема 26. Злочини проти волі, честі та гідності 

особи 
6 9 

27. Тема 27. Злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи 

6 9 

28. Тема 28. Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина 

6 8 

29. Тема 29. Злочини проти власності  6 8 
30. Тема 30. Злочини у сфері господарської діяльності 6 8 
31. Тема 31. Злочини проти довкілля 6 8 
32. Тема 32.Злочини проти громадської безпеки 7 9 
33. Тема 33.Злочини проти безпеки виробництва 7 9 
34. Тема 34.Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 
7 9 

35. Тема 35. Злочини проти громадського порядку та 
моральності 

7 9 

36. Тема 36. Злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я 
населення 

7 9 

37. Тема 37. Злочини у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації 

7 10 

38. Тема 38. Злочини у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
систем та комп'ютерних мереж 

7 9 

39. Тема 39. Злочини проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян 

6 10 

40. Тема 40. Службові злочини 7 10 
41. Тема 41. Злочини проти правосуддя 6 10 
42. Тема 42. Злочини проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові злочини) 
7 10 

43. Тема 43. Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 

6 10 

44. Тема 44. Нове кримінальне законодавство та 
постанови Верховного суду України 

7 10 

 Всього 274 378 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ 
ЗАВДАННЯ  

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Науковими та методичними основами викладання дисципліни 
«Правова інформатика» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 
складання іспит.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль №1 Всь
ого 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т8 Т9 
 

7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 60 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  
 

зараховано 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
0-34 незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1) навчальний план дисципліни з конкретизацією її структури 

відповідно до вимог ЄКТС; 
2) робочу навчальну програму дисципліни з деталізацією змісту 

кожної з тем; 
3) методичні вказівки до практичних занять; 
6) рекомендований список базової та допоміжної літератури з 

навчальної  дисципліни. 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Нормативно-правові документи: 

1. Конституція України // Відомості Верховної ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.  
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3. Кримінально-процесуальний кодекс України // 
Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 
13. – Ст. 88  

4. Порядок придбання, перевезення, зберігання, 
відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я : 
затв. постан. КМ України від 13 травня 2013 р. №333 // Офіційний 
вісник України. – 2013. – № 37. – Ст. 1303. 

5. Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів : постан. КМ України від 05 
грудня 2012 р. №1129 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. 
– Ст. 3778. 

6. Про практику застосування судами кримінального 93 
законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх 
правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 4 червня 2010 р. 

7.  Про практику застосування судами примусових 
заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 .  

8. Про практику розгляду судами справ про застосування 
примусових заходів виховного характеру: Постанова  Пленуму 
Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 

9. Про судову практику в справах про викрадення та 
інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 
вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 
радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 

10. Про судову практику в справах про злочини проти 
власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 
жовтня 2009 року № 10 

11. Про судову практику в справах про злочини проти 
життя і здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 07 лютого 2003 року № 2  

12. Про судову практику в справах про злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 
квітня 2002 р. № 4 

13. Про судову практику у справах про злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 5 
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14. Про судову практику у справах про необхідну 
оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 
грудня 2003 р. № 16  

15. Про судову практику у справах про хуліганство: 
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 
р. № 10 

16. Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної 
ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545.  

Підручники: 
1. Андрушко П. П. Злочини проти виборчих прав 

громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова 
характеристика : монографія / П. П. Андрушко. – К. : КНТ, 2007. – 325 
с 

2. Андрушко П.П., Берзін П.С., Кобзаренко В.П., 
Матишевский П.С. та ін. / За ред. Яценка С.С., Кримінальне право 
України: практикум. Навчальний посібник. – 3-є вид. – 2010. – 640 c. 
перероб. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 544 с. 

3. Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика 
[Текст] : (вибр. пр.) / О. О. Дудоров. - Київ : Ваіте, 2017. - 870 с. 

4. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України 
(1972-2009). – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2009. – 848 с.  

5. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / В. І. 
Тютюгін, В. І. Борисов, Ю. В. Городецький та ін.; за заг. ред. В. І. 
Борисова, В. І. Тютюгіна. – Х. : Право, 2011. – 154 с 

6. Калмиков Д. О. Кримінальна відповідальність за 
експлуатацію дітей : монографія / Д. О. Калмиков. – Луганськ : РВВ, 
2012. – 559 с. 

7. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. 
К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов та ін.; за ред. О. О. Дудорова, Є. О. 
Письменського. – К. : Істина, 2011. – 430 с. 
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