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1. Опис навчальної дисципліни  «Кримінальне право» 

 
Галузь знань, спеціальність, освітня програма, 

освітній ступінь 
Освітній ступінь перший(бакалаврський) 
Спеціальність 081 Право 
Освітня програма Право 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 
Загальна кількість годин 210 
Кількість кредитів ECTS 7 
Кількість змістових модулів 11 
Курсовий проект 
(робота) (за  наявності) 

Курсова робота 178 

Форма контролю Екзамен, екзамен 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Рік підготовки (курс) 2,3  
Семестр 3,4,5  
Лекційні заняття 90 год. . 
Практичні, семінарські заняття 105 год.  
Лабораторні заняття год.  
Самостійна робота 15 год.  
Індивідуальні завдання   
Кількість тижневих аудиторних   
годин для денної форми навчання 

4год. 
 

 

 

2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Кримінальне право це одна з галузей права України, яка є сукупністю 
юридичних норм, встановлених державою і санкціонованих її примусовою 
силою, що виникають із факту вчинення кримінального правопорушення. 
Кримінальне право як сукупність правових норм встановлює: які порушення 
закону визнаються кримінальними правопорушеннями; які види покарання 
призначаються за їх учинення; відповідальність; умови, підстави та порядок 
призначення покарання; умови, підстави та порядок звільнення від покарання та 
інш. 

Метою вивчення курсу є: формування системи сучасних знань із 
Загальної та Особливої частини кримінального права; сприяння виробленню 
навиків аналітичного мислення; формування розуміння правильної кваліфікації 



кримінальних правопорушень; формування уміння і навички правильного 
тлумачення та застосування нормативно-правових актів. 

      Завдання   з’ясувати місце кримінального права у сучасному суспільстві, 
засвоїти понятійно-категоріальний апарат кримінального права, формування 
поняття кримінального правопорушення та кримінальної відповідальності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент/ка повинен/на 
знати: 
-теорію кримінального права у поєднанні з теоретичними та практичними 
питаннями кримінальної відповідальності 
вміти: 
-давати визначення основних категорій та понять, що містить курс 
кримінального права; 
- вирізняти кримінальні правовідносини від інших видів правовідносин 
та характеризувати їх зміст, суб’єктів та об’єкти; 
- застосовувати у практичних ситуаціях кримінальне законодавство; 
- знати аномальні питання кримінального  права у поєднанні з 
проблемами адміністративно-правового, кримінально-процесуального  
права. 
володіти: 
- кримінально-правовою термінологією; 
- навиками роботи з правовими актами та з рішеннями Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України, Європейського суду з прав людини; 
- навиками аналізу різних правових явищ (правових норм, юридичних фактів, 
правових відносин тощо); 
- навиками використання інформаційних технологій та баз даних; 
- навиками комунікації, взаємодії та партнерства, вміння працювати в групі та 
формування власного внеску у виконання групових завдань; 
- навиками зрозумілого донесення висновків. 

Набуття компетентностей: 
 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях діяльності. 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з кримінального права. 
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми в 
кримінальному законодавстві. 
 
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. 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми,формувати та обґрунтовувати 
правові позиції в римінальному праві. 



СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній діяльності. 



3.Програма та структура навчальної дисципліни для: 
– повного терміну денної форми навчання 

 
Програма навчальної дисципліни 

Загальна частина 
 

ТЕМА № 1. «Поняття і система кримінального права» 
Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Загальні та специфічні 

ознаки кримінального права, його предмет і метод правового регулювання.  
Завдання кримінального права. Функції кримінального права як галузі права.  
Поняття принципів кримінального права.  
Система кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права.  
Предмет і методи науки кримінального права. Зв’язок науки кримінального 

права із суміжними науками (кримінологією, юридичною статистикою, психологією, 
психіатрією, судовою медициною тощо). Методи науки кримінального права. 

Система курсу кримінального права як юридичної дисципліни. 
 
ТЕМА № 2. «Закон про кримінальну відповідальність» 
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Ознаки закону про 

кримінальну відповідальність.  
Структура Кримінального кодексу України. Зміст Загальної та Особливої 

частини Кримінального кодексу України.  
Структура кримінально-правової норми.  
Поняття тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення 

закону про кримінальну відповідальність. 
 
ТЕМА № 3. «Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі і часі» 
Порядок набрання та втрати чинності законом про кримінальну 

відповідальність. Дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна дія 
цього закону у часі. 

Зміст принципів чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі. 
Принцип громадянства, принцип територіальний, реальний та універсальний. 
Правові наслідки засудження особи за межами України. 
Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають 

кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають 
на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи 
міжнародними судовими установами. 

 
ТЕМА № 4. «Кримінальна відповідальність та її підстави» 
Поняття кримінальної відповідальності.  
Визначення кримінальної відповідальності. 
Відображення у кримінальній відповідальності факту реальної взаємодії особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення і спеціальних органів держави в межах 
кримінально-правових відносин. Кримінально-правові відносини: їх юридичний 
зміст, суб’єкти та об’єкт. Момент виникнення і закінчення кримінальної 
відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстави кримінальної відповідальності.  
 



ТЕМА № 5. «Кримінальне правопорушення та його види» 
Поняття кримінального правопорушення. Види визначень поняття 

кримінального правопорушення. 
Ознаки кримінального правопорушення. Винність як ознака кримінального 

правопорушення, її зміст та значення. 
Караність як невід’ємна ознака кримінального правопорушення. Співвідношення 

караності як ознаки кримінального правопорушення і фактичного призначення 
покарання за кримінальне правопорушення. 

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для визначення кримінального правопорушення. 
Відмінність малозначного діяння від кримінального правопорушення. 

Класифікація кримінальних правопорушень та її значення. Класифікація 
кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості (ст. 12 КК України), за формами 
вини, за родовим об’єктом. 

 
ТЕМА № 6. «Склад кримінального правопорушення» 
Поняття складу кримінального правопорушення та його значення. Вичерпний 

перелік складів кримінального правопорушення у чинному законодавстві.  
Елементи складу кримінального правопорушення. 
Співвідношення кримінального правопорушення і складу кримінального 

правопорушення. 
 
ТЕМА № 7. «Об’єкт та предмет кримінального правопорушення» 
Поняття об’єкта кримінального правопорушення. Дискусія відносно об’єкта 

кримінального правопорушення в науці кримінального права. 
Об’єкт кримінального правопорушення в реальній дійсності. 
Ознаки об’єкта загального та родового об’єктів. Безпосередній об’єкт 

кримінального правопорушення. Ознаки основного і додаткового безпосередніх 
об’єктів у конкретних складах кримінального правопорушення. 

Поняття предмета кримінального правопорушення та його місце в структурі 
складу кримінального правопорушення. 

 
ТЕМА № 8. «Об’єктивна сторона кримінального правопорушення» 
Поняття та ознаки об’єктивної сторони кримінального правопорушення. Ознаки 

складу кримінального правопорушення, які характеризують об’єктивну сторону. 
Поділ ознак об’єктивної сторони загального складу кримінального правопорушення 
на обов’язкові та факультативні. Значення об’єктивної сторони кримінального 
правопорушення. 

Суспільно небезпечне діяння. Форми вираження діяння згідно зі ст. 11 КК 
України: дія або бездіяльність. Поняття та ознаки дії. Класифікація дій: прості й 
складні; фізичні та інформаційні. Значення способу вчинення кримінального 
правопорушення. А також засобів і знаряддя для характеристики кримінально 
протиправної дії. Бездіяльність. Умови кримінальної відповідальності за 
кримінально протиправну бездіяльність.  

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони кримінального 
правопорушення. Поняття суспільно небезпечних наслідків. Розподіл цих наслідків, 
залежно від характеру і обсягу шкоди, заподіяної діянням об’єкту, на наслідки у виді 
реальної шкоди і наслідки у виді створення загрози (небезпеки) заподіяння шкоди.  

Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно 



небезпечними наслідками. Поділ причинного зв’язку на необхідний та випадковий, 
безпосередній та опосередкований. 

 
ТЕМА № 9. «Суб’єкт кримінального правопорушення» 
Поняття суб’єкта кримінального правопорушення, тобто особи, яка підлягає 

кримінальній відповідальності. Обов’язкові ознаки суб’єкта кримінального 
правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 18 КК України. 

Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення. Ч. 2 ст. 18 КК України 
стосовно ознак спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. Службова 
особа та її поняття (ч. 3 та 4 ст. 18 КК України). 

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта кримінального правопорушення. 
Формула осудності (ч. 1 ст. 19 КК України). 

Поняття неосудності за кримінальним правом. Формула неосудності за 
Кримінальним кодексом України (ч. 2 ст. 19 КК України). 

Критерії неосудності: медичний (біологічний) та юридичний (психологічний).  
Поняття, критерії та наслідки визнання особи обмежено осудною (ст. 20 КК 

України). 
Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані 

сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 
одурманюючих речовин (ст. 21 КК України). 

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність (ст. 22 КК України). 
Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. Критерії встановлення в 
законі зниженого віку кримінальної відповідальності. 

 
ТЕМА № 10. «Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення» 
Поняття та ознаки суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Ознаки складу кримінального правопорушення, які характеризують суб’єктивну 
сторону. Поняття та форми вини згідно зі ст. 23 КК України. Зміст, сутність та 
ступінь вини. Неприпустимість об’єктивного ставлення. Співвідношення вини та 
винності. 

Умисел і його види (ч. 1 ст. 24 КК України). Поняття прямого умислу (ч. 2 ст. 24 
КК України). Інтелектуальні ознаки та вольова ознака прямого умислу. 

Поняття непрямого умислу (ч. 3 ст. 24 КК України). Інтелектуальні ознаки та 
вольова ознака непрямого умислу. 

Відмінність непрямого умислу від прямого. Спеціальні види умислу, їх 
характеристика і значення. 

Необережність та її види (ч. 1 ст. 25 КК України). 
Кримінально протиправна самовпевненість, її інтелектуальна та вольова ознаки 

(ч. 2 ст. 25 КК України). Відмежування кримінально протиправної самовпевненості 
від непрямого умислу. Кримінально протиправна недбалість, її інтелектуальна та 
вольова ознаки (ч. 3 ст. 25 КК України).  

Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків; його 
відмінність від кримінально протиправної недбалості. 

Змішана (подвійна, складна) форма вини та її значення для кваліфікації 
кримінального правопорушення. 

Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу 
кримінального правопорушення. Значення мотиву і мети та їх вплив на кримінальну 
відповідальність і покарання. Емоції як ознака суб’єктивної сторони складу 



кримінального правопорушення. 
Помилка, її поняття та види. Юридична помилка, її види і вплив на кримінальну 

відповідальність. Фактична помилка, її види і вплив на кримінальну 
відповідальність. Випадки, які приєднуються до помилок: помилка щодо особи 
потерпілого; відхилення дії чи удару. 

 
ТЕМА № 11. «Стадії вчинення кримінального правопорушення» 
Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 
Поняття закінченого кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 13 КК України). 
Поняття та види незакінченого кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 13 КК 

України). 
Поняття готування до кримінального правопорушення, його об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 14 КК України). Відмежування готування до 
кримінального правопорушення від виявлення умислу. 

Поняття замаху на кримінальне правопорушення, його об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки (ч. 1 ст. 15 КК України). Види замаху на кримінальне правопорушення. 
Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне правопорушення (ст. 16 
КК України). 

Підстави кримінальної відповідальності за незакінчене кримінальне 
правопорушення. Кваліфікація незакінченого кримінального правопорушення. 

Поняття та ознаки добровільної відмови при незакінченому кримінальному 
правопорушенні (ст. 17 КК України). Правові наслідки добровільної відмови (ч. 2 ст. 
17 КК України). Дійове каяття при вчиненні кримінального правопорушення: 
поняття і види. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови. 

 
ТЕМА № 12. «Повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень» 
Повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень як види 

множинності кримінальних правопорушень. 
Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елемент множинності 

кримінальних правопорушень. Види одиничних кримінальних правопорушень: 
прості та ускладнені (триваючі, продовжувані та складні (складені) кримінальні 
правопорушення). 

Види множинності кримінальних правопорушень. Повторність та її ознаки. Види 
повторності: повторність, не пов’язана із засудженням (фактична повторність), та 
повторність, пов’язана із засудженням (рецидив). 

Види фактичної повторності: повторність тотожних (ч. 1 ст. 32 КК України) та 
однорідних кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 32 КК України).  

Сукупність кримінальних правопорушень та її ознаки (ч. 1 ст. 33 КК України). 
Види сукупності кримінальних правопорушень: ідеальна та реальна сукупність. 
Відмежування ідеальної сукупності від одиничного кримінального правопорушення. 
Відмежування сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції норм. 
Кваліфікація кримінальних правопорушень при ідеальній та реальній сукупності (ч. 
2 ст. 33 КК України).  

Поняття рецидиву кримінальних правопорушень (ст. 34 КК України). Ознаки 
рецидиву. Види рецидиву: загальний та спеціальний; простий та складний 
(багаторазовий); пенітенціарний та рецидив тяжких і особливо тяжких кримінальних 
правопорушень. Кваліфікація рецидиву. 

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву кримінальних 



правопорушень (ст. 35 КК України). 
 
ТЕМА № 13. «Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння» 
Поняття та види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Загальні ознаки обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, їх 
значення. 

 
ТЕМА № 14. «Звільнення від кримінальної відповідальності» 
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності згідно зі ст. 44 КК України. 
Види звільнення від кримінальної відповідальності: обов’язкове і необов’язкове 

(факультативне); безумовне і умовне; залежно від правової підстави. 
 
ТЕМА № 15. «Покарання та його види» 
Поняття покарання у Кримінальному кодексі (ч. 1 ст. 50 КК України). Значення 

та ознаки покарання. Мета покарання. Питання про мету покарання в науці 
кримінального права. Мета покарання відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України. 

Поняття та ознаки системи покарань. Види покарань, які містить у собі система 
покарань, встановлена ст. 51 КК України (12 видів). 

Поняття і значення класифікації покарань. 
 
ТЕМА № 16. «Призначення покарання» 
Поняття законної підстави для призначення покарання. Принципи призначення 

покарання: законність покарання; визначеність покарання в судовому вироку; 
обґрунтованість і обов’язковість його мотивування у вироку; гуманність покарання; 
індивідуалізація покарання. 

Загальні засади призначення покарання. Критерії загальних засад призначення 
покарання відповідно до ст. 65 КК України: 1) у межах, встановлених у санкції 
статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає 
відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, 
передбачених ч. 2 ст. 53 КК; 2) відповідно до положень Загальної частини КК 
України; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального 
правопорушення, особу винного та обставин, що пом’якшують та обтяжують 
покарання. 

Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що 
пом’якшують (ст. 66 КК України) і обтяжують (ст. 67 КК України) покарання, їх 
види та характеристика.  

Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення (чч. 1-4 ст. 
68 КК України. 

Призначення покарання за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті 
(ч. 5 ст. 68 КК України).  

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК 
України. 

Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (ст. 
69-1 КК України) 

Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень (ст. 70 КК 
України). Правила призначення покарання за сукупністю кримінальних 
правопорушень. Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК України). 



Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Порядок призначення 
покарань при одночасному збігу сукупності кримінальних правопорушень та 
сукупності вироків. 

Відмінність між правилами призначення покарання за сукупністю кримінальних 
правопорушень та за сукупністю вироків. Правила складання покарань та 
зарахування строку попереднього ув’язнення (ст. 72 КК України). 

Обчислення строків покарання (ст. 73 КК України) 
 
ТЕМА № 17. «Звільнення від покарання та його відбування» 
Поняття звільнення від покарання, його підстави, умови та види відповідно до ч. 

1 ст. 74 КК України. Відмінність між звільненням від покарання і звільненням від 
кримінальної відповідальності. 

 
ТЕМА № 18. «Судимість, її погашення та зняття» 
Поняття і значення судимості. Правові наслідки судимості (чч. 1–2 ст.88 КК 

України). Особи, які визнаються такими, що не мають судимості (чч. 3–4 ст.88 КК 
України). 

Види припинення судимості. 
Погашення судимості. Строки погашення судимості (ст. 89 КК України). 

Обчислення строків погашення судимості (ст. 90 КК України). Наслідки вчинення 
нового кримінального правопорушення протягом цих строків (ч. 5 ст. 90 КК 
України). 

Зняття судимості та умови його застосування (ст. 91 КК України). Види зняття 
судимості. Відмінність зняття судимості від її погашення. 

 
ТЕМА № 19. «Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх» 
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як вияв гуманізму 

кримінального законодавства України. 
Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Підстави такого звільнення (ст. 97 КК 
України). 

Види примусових заходів виховного характеру та особливості їх призначення. 
Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів 
виховного характеру. 

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх 
застосування (ст.ст. 98-102 КК України). 

Особливості призначення покарання неповнолітнім (ст. 103 КК України). 
Призначення позбавлення волі неповнолітнім за сукупністю кримінальних 
правопорушень або вироків. 

Особливості застосування до неповнолітніх звільнення від відбування покарання 
з випробуванням (ст. 104 КК України). 

Звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру (ст. 105 КК України). Підстави такого звільнення, види 
примусових заходів виховного характеру. 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 
відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106 КК України). 

Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання осіб, які вчинили 



кримінальні правопорушення у віці до 18 років (ст. 107 КК України). 
Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у віці до 18 років (ст. 108 КК України). 
 

Особлива частина 
 

ТЕМА № 1. «Поняття Особливої частини кримінального права, її система та 
значення. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень» 

Специфіка Особливої частини кримінального права та її єдність і зв’язок із 
Загальною частиною. Система Особливої частини кримінального права. Структура 
Особливої частини Кримінального кодексу України. Критерії поділу на розділи та 
статті. Співвідношення кримінально-правової норми та статті Особливої частини 
Кримінального кодексу. 

Поняття і види кваліфікації кримінальних правопорушень. 
Кримінальні правопорушення та склад кримінальних правопорушень як 

фактична і правова підстави кваліфікації. 
Конкуренція норм Особливої частини Кримінального кодексу. Правила 

кваліфікації при конкуренції норм. Відмінність конкуренції від колізії правових 
норм, шляхи подолання колізії. 

Значення правильної кваліфікації для здійснення правосуддя. 
 
ТЕМА № 2. «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи» 
Поняття, загальна характеристика, та види кримінальних правопорушення проти 

життя та здоров’я особи. 
Кримінальні правопорушення проти життя особи. 
Поняття вбивства і його види: умисне вбивство та вбивство через необережність.  
Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи. 
Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти здоров’я. Здоров’я 

як основний безпосередній об’єкт цих кримінальних правопорушень. 
Поняття і види тілесних ушкоджень. Правила судово-медичного визначення 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 
Інші кримінальні правопорушення. 
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби (ст. 132 КК України). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Особливості 
суб’єкта кримінального правопорушення.  

Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК України). Об’єктивні 
та суб’єктивні ознаки. Особливості суб’єкта кримінального правопорушення. 

 
ТЕМА № 3. «Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи» 
Загальна характеристика кримінальних правопорушеннь проти волі, честі та 

гідності особи. 
 
ТЕМА № 4. «Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи» 
Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи. 
Зґвалтування (ст. 152 КК України). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 



Особливості суб’єкта кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки зґвалтування. 

Сексуальне насильство (ст. 153 КК України). Суб’єкт кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього 
кримінального правопорушення. Відмежування сексуального насильства від 
зґвалтування. 

Примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України). Суб’єкт 
кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки цього кримінального 
правопорушення. Відмежування примушування до вступу в статевий зв’язок від 
зґвалтування. 

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155 КК 
України). Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. 
Відмежування його від зґвалтування та сексуального насильства. 

Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). Кваліфікуючі ознаки цього 
кримінального правопорушення. 

 
ТЕМА № 5. «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина» 
Загальна характеристика та види кримінльних правопорушень проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 
Кримінальні правопорушення проти виборчих прав 
Кримінальні правопорушення проти трудових прав 
Кримінльні правопорушення проти інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 
Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України). 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього кримінального 
правопорушення. 

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію 
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК 
України). Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. 

Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 КК України). 
Порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). 
Порушення права на отримання освіти (ст. 183 КК України). Кваліфікуючі 

ознаки цього кримінального правопорушення. 
Порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 КК України). 

Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. 
 
ТЕМА № 6. «Кримінальні правопорушення проти власності» 
Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти власності. 

Корисливі та некорисливі кримінальні правопорушення проти власності. 
Корисливі кримінальні правопорушення проти власності: викрадення чужого 

майна та кримінальні правопорушення без ознак викрадення. 
Поняття викрадення чужого майна та його ознаки. Предмет викрадення: його 

фізична, соціальна, економічна та юридична ознаки. Форми викрадення в залежності 
від способу вилучення чужого майна. Види викрадення в залежності від вартості 
викраденого майна. Визначення вартості викраденого. Значення поділу викрадення 
на форми та види. 

Корисливі кримінальні правопорушення проти власності без ознак викрадення 



Загальна характеристика корисливих кримінальних правопорушень проти 
власності без ознак викрадення, їх відмежування від викрадення. Види цих 
кримінальних правопорушень. 

Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності 
Поняття і види некорисливих кримінальних правопорушень проти власності. 
Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 КК 

України). Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. 
Відмежування від інших кримінальних правопорушень проти власності. 

 
ТЕМА № 7. «Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності. Поняття службової особи. 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності. Поняття службової особи. 
 
ТЕМА № 8. «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. 
Кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської та 

бюджетної систем України 
Контрабанда (ст. 201 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Визначення предметів кримінального правопорушення. Види діянь. Поняття 
вчинення контрабанди у великих розмірах. Визначення предметів кримінального 
правопорушення. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і 
суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення у сфері підприємництва, конкурентних відносин 
та іншої діяльності суб’єктів господарювання. 

Кримінальні правопорушення у сфері банкрутства. 
Доведення до банкрутства (ст. 219 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Види діянь. Суспільно небезпечні наслідки. Особливості 
суб’єктів кримінального правопорушення. Мотиви його вчинення. 

Кримінальні правопорушення у сфері використання фінансових ресурсів та обігу 
цінних паперів. 

Кримінальні правопорушення у сфері обслуговування споживачів і захисту їх 
прав. 

Кримінальні правопорушення у сфері приватизації державного і комунального 
майна. 

 
ТЕМА № 9. «Кримінальні правопорушення проти довкілля» 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти 

довкілля. 
Кримінальні правопорушення проти посягання на живу природу 
Кримінальні правопорушення, що порушують правові норми у сфері екології 
Інші кримінальні правопорушення проти довкілля 
 
ТЕМА № 10. «Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки» 
Поняття громадської безпеки, загальна характеристика та види кримінальних 



правопорушень, передбачених ІХ розділом Особливої частини Кримінального 
кодексу України. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих кримінальних 
правопорушень.  

Кримінальні правопорушення, пов’язані з діяльністю злочинних угрупувань 
Кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням громадського спокою 
Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним або недбалим 

поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами  
Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним поводженням з 

радіоактивними матеріалами, вибуховими, легкозаймистими та іншими шкідливими 
матеріалами 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог пожежної безпеки 
 
ТЕМА № 11. «Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва» 
Поняття кримінальних правопорушень проти безпеки виробництв, їх загальна 

характеристика та види. Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак. 
Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України). 
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

(ст. 272 КК України).  
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК України). 
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК України) 
Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК України). 
 
ТЕМА № 12. «Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту» 
Поняття кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту, їх загальна характеристика та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
цих кримінальних правопорушень. Види об’єктів. 

Кримінальні правопорушення діючих на транспорті правил. 
Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним заволодінням або 

блокуванням транспортних засобів чи комунікацій  
Інші транспортні правопорушення. 
 
ТЕМА № 13. «Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності» 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності. 
Кримінальні правопорушення проти громадського порядку. 
Кримінальні правопорушення проти моральності. 
 
ТЕМА № 14. «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 
правопорушення проти здоров’я населення» 

Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 
інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. Об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки цих кримінальних правопорушеннь. 



Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з протиправним отриманням та 
вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів, а також інших засобів, що не є наркотичними 

Інші кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 
ТЕМА № 15. «Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

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

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

 
ТЕМА № 16. «Злочини проти основ національної безпеки України» 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти 

національної безпеки України. Особливості суб’єктивної сторони цих кримінальних 
правопорушень. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на основи конституційної системи 
Кримінальні правопорушення, що посягають на основи зовнішньої безпеки 

України 
Кримінальні правопорушення, що посягають на основи внутрішньої безпеки і 

економічної системи України 
 
ТЕМА № 17. «Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» 
Поняття, загальна характеристика, особливості та види кримінальних 

правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 
кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці 
Кримінальні правопорушення у сфері недоторканності державних кордонів 
Кримінальні правопорушення у сфері забезпечення призову та мобілізації 
 
ТЕМА № 18. «Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальні 
правопорушення проти журналістів» 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку використання 
спеціальних предметів, що використовуються органами влади 

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 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку діяльності органів 
державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян, не пов’язані з 
незаконним впливом на її суб’єктів 



Кримінальні правопорушення проти журналістів 
 
ТЕМА № 19. «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» 
Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. 
Кримінальні правопорушення проти конституційних принципів діяльності 

органів розслідування, прокуратури і суду 
Кримінальні правопорушення проти безпеки, честі та гідності суддів, народних 

засідателів, присяжних 
Кримінальні правопорушення проти прав та інтересів суб’єктів кримінального 

або цивільного процесу 
Кримінальні правопорушення проти інтересів всебічного, повного 

неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних справ 
Кримінальні правопорушення проти інтересів своєчасного припинення та 

розкриття правопорунь 
Кримінальні правопорушення проти інтересів забезпечення неухильного 

виконання судових рішень 
 
ТЕМА № 20. «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)» 
Поняття, загальна характеристика й види військових кримінальних 

правопорушень. Відмежування військового правопорушення від дисциплінарного 
проступку. 

Кримінальні правопорушення проти порядку підлеглості та військової честі 
Кримінальні правопорушення проти порядку проходження військової служби 
Кримінальні правопорушення проти порядку користування військовим майном 

та його збереження 
Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації військової 

техніки 
Кримінальні правопорушення проти порядку несення окремих видів військової 

служби 
Кримінальні правопорушення проти порядку збереження військової таємниці 
Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну 

таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (ст. 422 
КК України). Види діянь та момент закінчення кримінального правопорушення. 
Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
обставини. Відмежування від державної зради. 

Кримінальні правопорушення проти авторитету і правомірної діяльності 
військових формувань і правоохоронних органів 

Кримінальні правопорушення проти порядку ведення бойових дій, вимог законів 
і звичаїв війни 

 
ТЕМА № 21. «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку» 
Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
Кримінальні правопорушення проти миру. 
Кримінальні правопорушення проти безпеки людства 



Структура навчальної дисципліни 
 

Загальна частина (третій семестр) 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  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 14 
Змістовий модуль 1.Поняття кримінального права 

Тема 1.. Поняття 
предмет,метод і системи 
кримінального права 
України. Принципи 
кримінального права. 
Наука кримінального 
права 

1-2 5 2 2          

Тема 2. Закон про 
кримінальну 
відповідальність та його 
тлумачення  

2 4 1 2          

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

2-3 4 1 2          

Тема 4. Кримінальна 
відповідальність та її 
підстави 

4 4 2 1          

Тема 5. Кримінальні 
правопорушення та його 
види 

4 4 2 1          

Разом за змістовим 
модулем 1 

16 8 8          

Змістовий модуль 2.Склад кримінального правопорушення  
 

. Тема 6. Стадії 
кримінальних 
правопорушень 

5 4 2 2          

Тема 7. Об’єкт та предмет 
злочину  

5-6 6 2 2          

Тема 8. Об’єктивна 
сторона злочину 

7 4 2 2          

Тема 9. Суб’єкт злочину 8 3 2 1          
Тема 10. Суб’єктивна 
сторона злочину 

9 5 2 1          

Разом за змістовим 
модулем 2 

 18 10 8          

Змістовий модуль 3 Стадії кримінального правопорушення 
Тема 11. Стадії вчинення 
умисного злочину 

10 4 2 2          

Тема 12. 
Повторність,сукупність та 
рецидив кримінальних 
правопорушень 

10 2 2    1       

Тема 13. Обставини що 11 4 1 1   1       



виключають злочинність 
діяння 
Тема 14. Поняття 
судимості 

12 3 2 1          

Разом за змістовим 
модулем 3 

 13 5 6   2       

Змістовий модуль 4 Кримінальна відповідальність 
Тема 15. Покарання та 
його види 

13 4 2 2          

Тема 16. Призначення 
покарання 

13 4 1 2   1       

Тема 17. Звільнення від 
покарання 

14 4 1 2   1       

Тема 18. Судимість. ЇЇ 
значення та місце в 
механізмі кримінальної 
відповідальності 

15 2 1 1          

Тема 19. Особливості 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання неповнолітніх 

15 4 2 1   1       

Разом за змістовим 
модулем 4 

 18 7 8   3       

Усього годин   65 30 30   5       
 

Особлива частина (ч.1, четвертий семестр) 
 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  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 14 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття, 
система і значення 
особливої частини 
кримінального права. 
Наукові основи 
кваліфікації злочині 

1 4 2 4          

Тема 2. Кримінальні 
правопорушення проти 
основ національної 
безпеки України 

2 4 2 6          

Тема 3. Кримінальні 
правопорушення у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

3 4 2 4          

Разом за змістовим 
модулем 1 

 20 6 14          



Змістовий модуль 2. 
Тема 4. Злочини проти 
життя і здоров’я особи 

4,5,6 10 4 6          

Тема 5. Кримінальні 
правопорушення проти 
волі, честі та гідності 
особи 

7 6 4 4          

Тема 6. Кримінальні 
правопорушення проти 
статевої свободи та 
статевої недоторканості 
особи 

8,9 8 4 5   1       

Тема 7. Кримінальні 
правопорушення проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

10 4 2 4          

Разом за змістовим 
модулем 2 

 34 14 19   1       

Змістовий модуль 3. 
Тема 8. Кримінальні 
правопорушення проти 
власності 

11,12,13 10 4 4   2       

Тема 9. Кримінальні 
правопорушення у сфері 
службової діяльності 

14 6 4 4   2       

Тема 10. Основні 
інститути особливої 
частини кримінального 
права іноземних держав 

15 4 2 4          

Разом за змістовим 
модулем 3 

 23 10 12   4       

Усього годин  80 30 45   5       
 
 

Особлива частина (ч.2, п’ятий семестр). 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  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 14 
Змістовий модуль 4. 

Тема 11. Кримінальні 
правопорушення проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднання громадян 

1 6 2 2          

Тема 12. Кримінальні 
правопорушення проти 
громадського порядку 

2,3 6 2 2          



та моральності 
Тема 13. Кримінальні 
правопорушення проти 
правосуддя 

4 9 4 4          

Разом за змістовим 
модулем 4 

 16 8 8          

Змістовий модуль 5. 
Тема 14. Кримінальні 
правопорушення в сфері 
господарської 
діяльності 

5 9 4 2   1       

Тема 15. Кримінальні 
правопорушення проти 
довкілля 

6 6 2 2   1       

Тема 16. Кримінальні 
правопорушення у сфері 
використання електро- 
обчислювальних машин 

7,8 5 2 2          

Разом за змістовим 
модулем 5 

 16 8 6   2       

Змістовий модуль 6. 
Тема 17. Кримінальні 
правопорушення проти 
громадської безпеки 

9 5 2 2   1       

Тема 18. Кримінальні 
правопорушення проти 
безпеки виробництва 

10 5 2 2          

Тема 19. Кримінальні 
правопорушення проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

11,12 5 2 2   1       

Разом за змістовим 
модулем 6 

 14 6 6   2       

Змістовий модуль 7. 
Тема 20. Кримінальні 
проавополрушення  в 
сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів 

13 7 4 2   1       

Тема 21. Кримінальні 
правопорушення проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби 

14 7 2 2          

Тема 22. Кримінальні 
правополрушення проти 
миру, безпеки людства 
та міжнародного 
порядку 

15 5 2 2          

Разом за змістовим 
модулем 7 

 15 8 6   1       

Усього годин  65 30 30   5       
Всього за курс -год  210 90 105   15       
Курсовий робота з 
Кримінального 

 106 
  72  

           



права__________ 
 

4.Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. 
Тем 1. Поняття,  предмет, завдання  і система кримінального права.  
Наука кримінального права. 

2 

2. Тема 2. 
Закон про кримінальну відповідальність 

2 

3 Тема 3. 
Кримінальна відповідальність та її підстави 

2 

4. Тема 4. Злочин і його види 1 

5. Тема 5. Стадії вчинення кримінального правопорушення 1 

6. Тема 6. Склад кримінального правопорушення 2 

7. Тема 7. Об’єкт та предмет кримінального правопорушення 2 

8. Тема 8. Суб’єкт кримінального правопорушення 2 

9. Тема 9. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 2 

10. Тема 10. Суб'єктивна сторона злочину 2 

11. Тема 11. Співучасть у кримінальному правопорушення 2 

12. Тема 12 . Множина кримінальних правопорушень 2 

13. Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння 1 

14. Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 2 

15. Тема 15. Покарання та його види 2 

16. Тема 16 . Призначення покарання 1 

17. Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 1 

18 . Тема 18. Судимість 1 

 
 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.  

19. Тема 1. Поняття, система і значення особливої частини кримінального 
права. Наукові основи кваліфікації злочинів 

4 

20. Тема 2.Злочини  проти основ національної безпеки України 6 

21. Тема 3. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації 

4 



22. Тема 4. Кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я особи 6 

23. Тема 5. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 
особи 

4 

24. Тема 6.Кримінальні правопорушення  проти статевої свободи  та 
статевої недоторканості особи 

5 

25. Тема 7. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових 
та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

4 

26. Тема 8. Кримінальні правопорушення проти власності 4 

27. Тема 9. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності 4 

28. Тема 10. Основні інститути особливої частин кримінального права 
іноземних держав 

4 

29. Тема 11. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднання 
громадян та злочини проти журналістів 

2 

30. Тема 12. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 
та  моральності 

2 

31. Тема 13. Злочини проти правосуддя 4 

32. Тема 14. Кримінальні правопорушення в сфері господарської 
діяльності 

2 

33 Тема 15. Кримінальні правопорушення проти довкілля 2 

34. Тема 16. Кримінальні правопорушення  у сфері використання  
електронно- обчислювальних машин систем та комп’ютерних мереж 

2 

35. Тема 17. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 2 

36. Тема 18. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 2 

37. Тема 19. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

2 

38. Тема 20. Кримінальні правопорушення в сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2 

39. Тема 21. Злочини проти встановленого порядку несення військової 
служби 

2 

40. Тема 22. Кримінальні правопорушення  проти  миру, безпеки 
людства та міжнародного порядку 

2 

 Всього 10
5 

 
5.Теми практичних занять 

 
 



№ 
з/п 

Навчальним планом не передбачено Кількість 
годин 

 
6.Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Навчальним планом не передбачено Кількість 
годин 

 
7.Контрольні питання, тести для визначення рівня засвоєння знань 

здобувачами з навчальної дисципліни «Кримінальне право» 
 
Запитання і завдання 

 
1. Поняття, предмет і метод та ознаки кримінального права як галузі 

права. 
2. Завдання, система і принципи кримінального права як галузі права. 
3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його структура. 

Види диспозицій і санкцій. 
4. Чинність кримінального закону в просторі, в часі і за колом осіб. 
5. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. 

Малозначиме діяння та умови його застосування. 
6. Класифікація кримінальних правопорушень. 
7. Поняття та значення складу кримінального правопорушення. 
8. Поняття кваліфікації кримінальних правопорушень, її основні правила та 

значення. 
9. Елементи і ознаки складу кримінального правопорушення. 

Обов’язкові та факультативні ознаки . 
10. Види складів кримінального правопорушення. 
11. Поняття об’єкту кримінального правопорушення. Відмінність об’єкта 

від предмета кримінального правопорушення. 
12. Класифікація об’єктів злочинів по горизонталі та по вертикалі. 
13. Поняття та значення об’єктивної сторони злочину. 
14. Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення та його ознаки. Види і значення суспільно 
небезпечних наслідків 

15. Причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками. 
Види причинних зв’язків. 

16. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення 
кримінального правопорушення як факультативних ознакоб’єктивної 
сторони. 

17. Поняття та види суб’єктів кримінального правопорушення. 
18. Поняття осудності, неосудності та обмеженої осудності. 
19. Поняття і значення суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 
20. Умисел та його види. Відмежування непрямого умислу від прямого. 

Особливості умислу у злочинах із формальним складом. 



21. Необережність та її види. Відмежування кримінальної 
протиправної самовпевненості  від непрямого умислу. Мотив і мета вчинення 
кримінального правопорушення. 

22. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 
23. Поняття, ознаки співучасті. 
24. Види співучасників та форми співучасті. 
25. Поняття та види сукупності кримінального правопорушення. 
26. Поняття та види повторності кримінального правопорушення. 
27. Поняття та види рецидиву кримінального правопорушення. 
28. Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння. 
29. Поняття, мета і види покарань: основні та додаткові. 
30. Покарання, що можуть призначатися і як основні і як 

додаткові.Особливості кримінальної відповідальності і 
покарання неповнолітніх. 

31. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю 
вироків. 

32. Звільнення від покарання та його відбування: поняття та види. 
33. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
34. Судимість: погашення і зняття, їх відмінність. 
35. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права 

України. 
36. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 
37. Шпигунство. 
38. Поняття і види вбивств. 
39. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Види обтяжуючих 

обставин.  
40.  Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання. 
42. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. 
43. Вбивство через необережність. 
44. Доведення до самогубства 
45. Поняття і види тілесних ушкоджень. 
46. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження. 
47. Катування. Відмежування катування від побоїв та мордування. 
48. Зараження венеричною хворобою. 
49. Незаконне проведення аборту. 
50. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 
51. Підміна дитини. 
52. Сексуальне насильство. 
53. Розбещення неповнолітніх. 
54. Порушення таємниці голосування. 
55. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. 
56. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 
57. Крадіжка. 
58. Грабіж. Відмежування грабежу від крадіжки. 
59. Розбій. Відмінність розбою від насильницького грабежу. 



Співвідношення розбою і умисного вбивства з корисливих мотивів. 
60. Вимагання. Предмет злочину, його види. Відмежування вимагання від 

розбою та насильницького грабежу. 
61. Шахрайство. Специфіка предмету злочину. Відмежування шахрайства 

від крадіжки та грабежу. 
62. Контрабанда. 
63. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування 

64. Незаконна порубка лісу. 
65. Незаконне полювання. 
66. Бандитизм. 
67. Терористичний акт. 
68. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 
69. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами. 
70. Хуліганство. 
71. Жорстоке поводження з тваринами. 
72. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 
73. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 
 

 
Тестове завдання 

для визначення рівня засвоєння знань 
з навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

 
Білет № 
Екзаменаційні запитання 

 
1.Функції кримінального права, предмет, метод кримінально-
правового регулювання. 
2.Поняття та кримінально-правове значення судимості. Умови та 
строки  погашення судимості. Зняття судимості. 
3.Тестові завдання 

 
1 Назвіть види диспозиції за 
технікою побудови 

 6 (Вставте пропущене слово) 
   частина правової норми, в 
якій зазначаються права або 
обов'язки суб'єктів 

1 складна 
2 проста 
3 описова 
4 бланкетна 
2. Який об’єкт складу кримінального 
правопорушення лежить в основі 
об’єднання норм Особливої частини 
Кримінального кодексу в розділи 

7 Назвіть елементи складу 
кримінального 
правопорушення: 

1 безпосередній 1 мета і мотив  



2 основний 2 об’єкт, об’єктивна сторона 
з 

3 змішаний 3 винність і караність 
4 родовий  4 суб’єкт, суб’єктивна сторона 

    
3 В яких варіантах вказано 8 Вкажіть види складів 

кримінальних правопорушень 
правильне співвідношення між залежно від ступеню суспільної 
Кримінальним  правопорушенням та 
складом кримінального 
правопорушення 

небезпечності діяння: 

1 тільки частина злочинів має 1 основний, кваліфікований, 
 склад кримінального 

правопорушення 
 особливо кваліфікований, з 

   пом’якшуючими обставинами 
2 поняття «склад кримінального 

правопорушення» ширше 
2 формальний і матеріальний 

 від поняття «кримінального 
правопорушення» 

  

3 поняття «кримінального 
правопорушення» ширше від 

3 склад кримінального 
правопорушення, що обтяжує 

 поняття «склад кримінального 
правопорушення» 

 відповідальність 

4 вони співвідносяться як 4 склад кримінального 
правопорушення, що 

 конкретне суспільно небезпечне  пом’якшує  відповідальність 
 діяння і як юридичне поняття   
 про нього   
4 Назвіть види об’єктів за їх 9 До якої особи застосовується 
триступеневою класифікацією: покарання: 
1 загальний, родовий, 1 яка визнала себе винною на 

 безпосередній  стадіях досудового і судового 
   слідства 
2 простий, складний, комбінований 2 яка є суб’єктом кримінального 

правопорушення 
3 визначений, невизначений, 3 яка вчинила суспільно- 

 альтернативний  небезпечне діяння 
4 факультативний, основний, 4 яка визнана судом винною у 

 обов’язковий  вчиненні злочину 
5 Яке загальне правило визначене 10 Встановіть відповідність: 
КК при обчисленні строків  
покарання:  
1 строки покарання обчислюються 1 неосудність А. стан 

 в тижнях і днях   психологічного 
2 строки покарання обчислюються   здоров'я 

 в місяцях та годинах  людини, при 
   якому вона не 
   може 



   контролювати 
   свої дії 
3 строки покарання обчислюються 2 Замах на Б. вчинення 

 в роках і місяцях  Кримінальне 
правопоруше
ння 

особою з 

4 строки покарання обчислюються   прямим 
 в роках, місяцях та годинах  умислом діяння, 
   безпосередньо 

спрямованого на 
вчинення 
кримінального 
правопорушення 

  
Білет 2 
Екзаменаційні запитання  
 

 Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. 
 Кримінально-правова характеристика мародерства. 
 Задача 
 Степан військовослужбовець батальйону територіальної оборони взнав, що 

окремі військовослужбовці цього батальйону у вільний від служби час, 
використовуючи організаційну структуру батальйону, транспорт та табельну 
вогнепальну зброю, здійснюють періодичні напади на помешкання мирних 
жителів. Степан з’ясував, що таким угрупуванням керує Іван, командир 
третьої роти. Він підійшов до Івана і заявив про своє бажання стати 
частиною цього угрупування. Іван не відмовив йому, але сказав, що мусить 
«порадитись із хлопцями». Через тиждень Іван підійшов до Степна та 
повідомив йому про те, що хлопці не проти і завтра він може виїжджати з 
ними «на справу». 

 Дайте кримінально-правову оцінку діянням Степана та Івана. 
  

 
 

8.Методи навчання  
При викладанні навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

використовуються такі групи методів навчання, як:  
1) методи за джерелами знань – словесні (бесіда, лекція, інструктаж, робота 

з книгою, репродуктивний метод), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні 
(практична робота, вправи);  

2) методи навчання за характером логіки пізнання (індуктивний, 
дедуктивний);  

3) методи навчання за рівнем самостійної розумово- пізнавальної діяльності 
(проблемний виклад, частково-пошуковий метод, дослідницький метод, метод 
проблемного викладання). 

Під час вивчення дисципліни використовуються нормативно-правові акти, 



наукова і навчальна література з проблем кримінального права, комп’ютерна 
техніка з відповідним програмним забезпеченням, наочні стенди. 

9.Форми контролю 

1. Усний і письмовий поточний контроль знань. 
2. Формою самостійної роботи є вивчення спеціальної літератури та 

виконання індивідуальних завдань. 
3. Езамен, екзамен, курсова робота. 

 
10.Розподіл балів, які отримують студенти. 
 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 
переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 
заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371) 

 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна 
за результати складання 

екзаменів заліків 
90-100 Відмінно  

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 
рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R 
НР + R АТ . 

 
11.Методичне забезпечення 

1.Ковальова С.С. Кримінальне право .Практикум -. В.: Урожай, 2022.- 115с. 
2.Ковальова С.С. Методика розслідування умисного вбивства вчиненого в 

стані сильного душевного хвилювання – К.:СП, 2021.-123. 
3.Електронний навчальний курс Кримінальне право 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1572  
4.Електронний навчальний курс Кримінальне право 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2330 
5.Електронний навчальний курс Кримінальне право 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2329  
 

12.Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 
Інтернеті 

 
Основна 

 
1. А. В. Адрушко, С. В. Голін. Кримінальне право – К. : Юрінком Інтер, 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1572
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2330
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2329


2017. – 362 с. 
2. Бантишев О. Ф. Кримінальне право України в питаннях та відповідях / О. 

Ф. Бантишев. – К. : Паливода А. В., 2016. – 308 с. 
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина / Р. В. 

Вереша. – [2-ге, перер. і доп.]. – К : Центр учбової л-ри, 2015. - 320 с. 
4. Грищук В. К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, 

джерела та принципи українського кримінального права : [навч. посіб.] / В. К. 
Грищук. – Л. : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2015. – 112 с. 

5. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: [підручник] 
/ Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. В., Вартилецька І. А., Кісілюк Е. М., 
Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Микитчик О. В., Останін В. О., Смаглюк О. В. / 
За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2019. – 648 с. 

6. Кісілюк Е. М., Микитчик О. В. Кримінальне право України. (Загальна 
частина) : [підручник] / Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін. / За заг. 
ред. О. О. Бандурки. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2018. – 378 с. 

7. Кримінальне право України. Загальна частина / Михайленко П. П., 
Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В. – К. : СПД Карпук С. В. – 
20016. – 432 с. 

8. Кримінальне право України : Загальна частина: Навчально-методичний 
комплекс // В. К. Матвійчук, І. О. Харь, М. І. Карпенко. – К. : Національна 
академія управління, 2019. – 154 с. 

Допоміжна 
 
1. Кісілюк Е. М. Кримінальне право в період українського державотворення 

(1917- 1921 рр.) : [монографія] / Е. М. Кісілюк – К. : Вид-во Європейського 
університету, 2011 – 232 с.  

2. Козяр В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань 
застосування кримінального законодавства / В. Козяр // Підприємництво, 
господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 122-126.  

3. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] 
/ Кузнецов В. В., Савченко А. В. / За ред. В. І. Шакуна. – К. : вид-во КНТ, 2011. – 
328 с.  

4. Лень В. В. Щодо ефективного і нового кримінального закону в сучасних 
умовах / В. В. Лень // Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 2015. – №1. – С. 205 – 210.  

5. Марисюк К. Становлення пенсільванської та обернської пенітенціарних 
(в'язничних) систем // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. 

6. Омельчук О. М. Проблеми призначення покарання за контрабанду / О. М. 
Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 
- 2012. - № 1. 

7. Шнурова О. Г. Структура протиправної поведінки неповнолітніх в 
Україні: психологічний аспект / О. Г. Шнурова // Вісник Хмельницького 
інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 3. - С. 127-131. 

8. Альошин  Д. Правові заходи боротьби з організованою злочинністю в 
новому кримінальному кодексі україни// Вісник Хмельницького інституту 
регіонального управління та права. - 2020. - № 1. - С. 204-205. 



 
13. Інформаційні ресурси 

1. https://www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України 
2. https://www.kmu.gov.ua/ - Кабінет Міністрів України 
3. http://www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України 
4. http://www.ccu.gov.ua/uk/index - Конституційний Суд України 
5. http://www.scourt.gov.ua - Верховний Суд України 
6. http://www.gp.gov.ua/ - Генеральна прокуратура України 
7. http://www.vru.gov.ua - Вища рада правосуддя України 
8. http://www.bank.gov.ua - Нацiональний банк України 
9. http://uamedia.visti.net/golos - Газета «Голос України».  

               10. http://uamedia.visti.net/uk - Газета «Урядовий кур'єр» 
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