
 

 



  



  

        1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Кримінальне право 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 2 

Семестр 3 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Модульний контроль 12  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 54 156 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 
 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – засвоєння студентами законодавчого визначення основних понять кримінального 

права; ознайомлення з найважливішими інститутами та положеннями Загальної та Особливої 

частини Кримінального Кодексу України; набуття навичок самостійного комплексного аналізу 

складу злочину, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів; 

відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних 

знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач. 

 

Завдання: 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних застосовувати норми кримінального 

права до конкретних правових ситуацій, детальне ознайомлення студентів з основними 

дефініціями дисципліни, історією кримінального  права, Кримінальним кодексом України та 

іншим діючим законодавством у сфері кримінального права.  

 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) – 

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 



  

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати 

свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких 

фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру і значення. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

 

Робота в Центрі практичної юриспруденції 

Під час занять в Центрі з дисципліни «Кримінальне право»  кожен студент має бути готовим 

викласти свої міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, яка  

містить аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, 

вміння поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної сфери. 

Обговорення питань теми може відбуватися у різних формах: співбесіди, загальної дискусії, 

вирішення практичних професійних ситуацій. 

Метою занять в Центрі є опанування студентами: 

– знанням завдань, функцій та принципів кримінального права; 

– знанням загальних принципів та напрямків кримінальної політики України; 

– знанням загального понятійного апарату кримінального права України;  

– вмінням здійснювати систематизацію та пошук кримінально-правових норм; 

– вмінням аналізувати юридичну літературу, в якій висвітлюються окремі положення 

кримінального права України; 

– вмінням виявляти об’єктивні та суб’єктивні ознаки загального складу злочину та 

здійснювати кримінально-правову характеристику цих ознак в складах конкретних злочинів, 

передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України; 

– вмінням визначати підстави й форми реалізації кримінальної відповідальності та 

підстави застосування інших заходів кримінально-правового впливу; 

– вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності 

при вирішенні конкретних практичних завдань; 

– навичками щодо правильного застосування загальних інститутів кримінального права 

при вирішенні практичних завдань; 

навичками щодо виявлення ознак злочину у вчиненому діянні, відмежування злочинів від інших 

правопорушень. 

 

 

 



  

 3. Результати навчання за дисципліною 
 

Студент має знати та розуміти, вміти: 
СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю 

СГ-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

К-2. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних 

питань 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного 

права 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів 

та норм фундаментальних галузей права 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
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о
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття і система кримінального права 12 2 2 2  6 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 12 2 2 2  6 

Тема 3. Злочин та його види. Склад злочину 12 2 2 2  6 

Тема 4. Стадії вчинення злочину. Співучасть у 

злочині 
12 2 2 2  6 

Тема 5. Обставини, що виключають суспільну 

небезпечність та протиправність (злочинність) 

діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності 

12 2 2 2  6 

Тема 6. Кримінальне покарання та його види. 

Призначення покарання 
12 2 2 2  6 



  

Тема 7. Поняття Особливої частини кримінального 

права, її система та значення. Наукові основи 

кваліфікації злочинів 

12 2 2 2  6 

Тема 8. Характеристика злочинів особливої частини 

кримінального права 
54 14 10 18  12 

Модульний контроль 12      

Семестровий контроль 30      

Усього  180 28 24 32 - 54 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
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Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття і система кримінального права 23 1 1 1  20 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 23 1 1 1  20 

Тема 3. Злочин та його види. Склад злочину 23 1 1 1  20 

Тема 4. Стадії вчинення злочину. Співучасть у 

злочині 
23 1 1 1  20 

Тема 5. Обставини, що виключають суспільну 

небезпечність та протиправність (злочинність) 

діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності 

23 1 1 1  20 

Тема 6. Кримінальне покарання та його види. 

Призначення покарання 
23 1 1 1  20 

Тема 7. Поняття Особливої частини кримінального 

права, її система та значення. Наукові основи 

кваліфікації злочинів 

23 1 1 1  20 

Тема 8. Характеристика злочинів особливої частини 

кримінального права 
19 1 1 1  16 

Усього  180 8 8 8  156 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. 

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. Визначення кримінального 

права як галузі права. Завдання кримінального права. Функції кримінального права як галузі 

права. Поняття принципів кримінального права. Система кримінального права. Кримінальне право 

і суміжні галузі права. Наука кримінального права як частина юридичної науки і одна з галузей 

суспільних наук. 
 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Ознаки закону про кримінальну 

відповідальність. Завдання закону про кримінальну відповідальність. Функції закону про 

кримінальну відповідальність. Структура Кримінального кодексу України. Зміст Загальної та 

Особливої частини Кримінального кодексу України. Структура (розділи, статті, частини статей, 



  

пункти), значення та органічний взаємозв’язок Загальної та Особливої частини Кримінального 

кодексу України. Структура кримінально-правової норми. Види диспозицій та санкцій 

кримінального закону. Поняття тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види 

тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 

 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. Правові наслідки засудження особи 

за межами України. Видача особи, яка звинувачена у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за 

вчинення злочину. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. 

Поняття кримінальної відповідальності. Сутність кримінальної відповідальності у науці 

кримінального права. Кримінальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності. 

Характерні ознаки кримінальної відповідальності. Визначення кримінальної відповідальності. 

Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та об’єкт. Момент виникнення і 

закінчення кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстави кримінальної відповідальності. Єдина підстава кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 2 

КК України. Фактична і юридична сторона в межах єдиної підстави кримінальної 

відповідальності. Матеріальна і процесуальна (ч. 2 ст. 2 КК України) підстави кримінальної 

відповідальності. 
 

Тема 3. Злочин та його види. Склад злочину 

Поняття злочину. Види визначень поняття злочину: формальне, матеріальне, формально-

матеріальне. Поняття злочину відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України, та його значення. 

Характеристика ознак злочину. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для визначення злочину. 

Відмінність малозначного діяння від злочину. Місце злочину в системі правопорушень. Критерії 

відмежування злочинів від інших правопорушень. Класифікація злочинів. 

Поняття складу злочину та його значення. Елементи складу злочину. Ознаки складу 

злочину, які характеризують об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону. Поділ 

ознак загального складу злочину на обов’язкові та факультативні; значення такого поділу. Види 

конкретних складів злочинів. Конкретний склад злочину і кваліфікація злочину. 

Поняття об’єкта злочину. Дискусія відносно об’єкта злочину в науці кримінального права. 

Безпосередній об’єкт злочину. Ознаки основного і додаткового безпосередніх об’єктів у 

конкретних складах злочинів. Ознаки об’єкта у родовому та загальному складі злочину (так звані 

родовий та загальний об’єкт). Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. 

Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину. Поділ ознак об’єктивної сторони 

загального складу злочину на обов’язкові та факультативні. Значення об’єктивної сторони 

злочину. Суспільно небезпечне діяння, його ознаки та форми. Непереборна сила, непереборний 

фізичний примус, психічний примус та їх значення для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність за суспільно небезпечну дію або бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки як 

ознака об’єктивної сторони злочину. Прийоми законодавчого опису злочинних наслідків. Склади 

злочинів з ознаками злочинних наслідків (так звані «матеріальні» склади або злочини з 

«матеріальним» складом) і склади злочинів без ознак злочинних наслідків (так звані «формальні» 

склади або злочини з «формальним» складом). Значення суспільно небезпечних наслідків. 

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

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

Місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину, їх значення для 

характеристики об’єктивної сторони злочину та об’єктивної сторони складу злочину. 

Поняття та ознаки суб’єкта злочину відповідно до ч. 1 ст. 18 КК України. Дискусія відносно 

визнання юридичних осіб, а також держави суб’єктами окремих злочинів. Спеціальний суб’єкт 

злочину. Службова особа та її поняття. Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Поняття 

неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності: медичний (біологічний) та юридичний 

(психологічний). Положення ч. 3 ст. 19 КК України стосовно особи, яка вчинила злочин у стані 

осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її 



  

можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. Поняття, критерії та 

наслідки визнання особи обмежено осудною (ст. 20 КК України). Кримінальна відповідальність за 

злочини, 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. 

Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину. Поділ ознак суб’єктивної сторони 

загального складу злочину на обов’язкові та факультативні. Значення суб’єктивної сторони 

злочину. Поняття та форми вини згідно зі ст. 23 КК України. Зміст, сутність та ступінь вини. 

Умисел і його види (ст. 24 КК України). Необережність та її види (ст. 25 КК України). Випадок 

(казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків; його відмінність від злочинної 

недбалості. Змішана (подвійна, складна) форма вини та її значення для кваліфікації злочину. 

Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Значення мотиву і 

мети та їх вплив на кримінальну відповідальність і покарання. Помилка, її поняття та види. 

Юридична помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність. Фактична помилка, її види і 

вплив на кримінальну відповідальність. 
 

Тема 4. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині 

Поняття та види стадій вчинення злочину. Поняття закінченого злочину (ч. 1 ст. 13 КК 

України). Поняття та види незакінченого злочину (ч. 2 ст. 13 КК України). Поняття готування до 

злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 14 КК України). Відмежування готування 

до злочину від виявлення умислу. Поняття замаху на злочин, його об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки (ч. 1 ст. 15 КК України). Види замаху на злочин. Кримінальна відповідальність за 

незакінчений злочин (ст. 16 КК України). Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений 

злочин. Кваліфікація незакінченого злочину. Поняття та ознаки добровільної відмови (ст. 17 КК 

України). Правові наслідки добровільної відмови (ч. 2 ст. 17 КК України). Дійове каяття при 

вчиненні злочину: поняття і види. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови. 

Законодавче визначення поняття співучасті у злочині (ст. 26 КК України). Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки співучасті. Види співучасників згідно зі ст. 27 КК України та їх харатеристика. 

Форми співучасті: поняття та критерії поділу. Кримінальна відповідальність співучасників (ст. 29 

КК України). Особливості кримінальної відповідальності організаторів та учасників організованої 

групи чи злочинної організації (ст. 30 КК України). Спеціальні питання відповідальності за 

співучасть. 

Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів. Одиничний 

злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та 

ускладнені (триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини). Види множинності злочинів 

та їх характеристика. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК 

України). 
 

Тема 5. Обставини, що виключають суспільну небезпечність та протиправність 

(злочинність) діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння, їх значення. Загальні ознаки 

обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика обставин, що що виключають 

злочинність діяння: підстави та ознаки (ст.ст. 36-43 КК України). 

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. Характеристика окремих видів звільнення від кримінальної 

відповідальності (ст.ст. 45-49 КК України). 
 

Тема 6. Кримінальне покарання та його види. Призначення покарання 

Поняття покарання у Кримінальному кодексі (ч. 1 ст. 50 КК України). Значення та ознаки 

покарання. Мета покарання. 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. 



  

Поняття законної підстави для призначення покарання. Принципи призначення покарання. 

Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин (ч.ч. 1-4 

ст. 68 КК України). Урахування ступеня тяжкості вчиненого діяння, ступеня здійснення 

злочинного наміру та причин, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця. Призначення 

покарання за злочин, вчинений у співучасті (ч. 5 ст. 68 КК України). Урахування характеру та 

ступеня участі кожного співучасника у вчиненні злочину. Призначення більш м’якого покарання, 

ніж передбачено законом (ст. 69 КК України). Призначення покарання за сукупністю злочинів 

(ст. 70 КК України). Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК України). 

Обчислення строків покарання (ст. 73 КК України). 

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. Види звільнення від покарання та його відбування (ст.ст. 75-87 КК України). 

Поняття і значення судимості. Правові наслідки судимості. Особи, які визнаються такими, 

що не мають судимості. Види припинення судимості. Відмінність зняття судимості від її 

погашення. 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру (ст. 92 КК України). Підстави їх 

застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру (ст. 93 КК 

України). Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення (ст. 94 КК 

України). Продовження, зміна та припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру (ст. 95 КК України). Зарахування часу застосування примусових заходів медичного 

характеру в строк покарання. Примусове лікування (ст. 96 КК України). Мета та підстави його 

застосування. Особи, до яких застосовується примусове лікування. 

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. Види 

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

України). Особливості призначення покарання неповнолітнім (ст. 103 КК України). 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 та види примусових заходів виховного 

характеру. 
 

Тема 7. Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення. 

Наукові основи кваліфікації злочинів 

Поняття Особливої частини кримінального права України: як галузі права, галузі наукових 

знань та навчальної дисципліни. Специфіка Особливої частини кримінального права та її єдність і 

зв’язок із Загальною частиною. Система Особливої частини кримінального права. Значення 

судової практики для правильного розуміння і застосування кримінально-правових норм 

Особливої частини. Наукові основи кваліфікації злочинів. Поняття і види кваліфікації злочинів. 

Злочин та склад злочину як фактична і правова підстави кваліфікації злочинів. Значення 

правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. 
 

Тема 8. Характеристика злочинів особливої частини кримінального права 

Злочини проти життя та здоров’я особи 

Поняття, загальна характеристика, та види злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя особи. Поняття вбивства і його види. 

Кримінально-правова характеристика злочинів проти здоров’я особи. Поняття і види тілесних 

ушкоджень. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи. 

Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. . Кримінально-

правова характеристика конкретних злочинів проти волі, честі та гідності особи (ст.ст. 146-151 КК 

України). 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 



  

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Кримінально-правова характеристика конкретних злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (ст.ст. 152-156 КК України). 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина» 

Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. Кримінально-правова характеристика конкретних злочинів 

проти проти виборчих прав (ст.ст. 157-160 КК України). Злочини проти трудових прав (ст.ст. 172-

175 КК України). Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

 Злочини проти власності 

Загальна характеристика та види злочинів проти власності. Корисливі та некорисливі 

злочини проти власності. Корисливі злочини проти власності: викрадення чужого майна та 

злочини 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. Корисливий мотив як обов’язкова ознака викрадення. Суб’єкт викрадення. Некорисливі 

злочини проти власності. Поняття і види некорисливих злочинів проти власності. Кримінально-

правова характеристика окремих складів злочинів проти власності (ст.ст. 185-198 КК України). 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг 

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

службової особи. Злочини проти правомірної діяльності державних установ і недержавних 

формувань незалежно від форм власності й видів діяльності, що вчинюються службовими особами 

з використанням ними своїх обов’язків (ст.ст. 364-367 КК України). Злочини проти авторитету 

державного апарату, апарату підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й 

пов’язані з ними (злочини пов’язані з неправомірною вигодою). Прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України). Поняття та ознаки 

неправомірної вигоди. Незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України). Підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК 

України). Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України). Пропозиція, обіцянка 

або надання неправомірної вигоди службовій особ (ст. 369 КК України). Зловживання впливом 

(ст. 369-2 КК України). Провокація підкупу (ст. 370 КК України). 

Злочини у сфері господарської діяльності 

Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності. 

Злочини у сфері грошового обігу, валютного регулювання та валютного контролю (ст.ст. 199, 200, 

209, 209-1 КК України). Злочини у сфері мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових 

фондів (ст. 212 КК України). Злочини у сфері розподілу і використання бюджетних коштів (ст.ст. 

210, 211 КК України). Злочини у сфері приватизації державного, комунального майна (ст. 233 КК 

України). Злочини у сфері забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення 

монополізму і недобросовісної конкуренції (ст.ст. 203-1, 203-2, 205, 206, 229, 231, 232 КК 

України). Злочини у сфері забезпечення прав і законних інтересів споживачів товарів і послуг 

(ст. 227 КК України). Злочини у сфері виготовлення і використання документів у господарській 

діяльності (ст.ст. 216, 223-1, 224 КК України). Злочини, які вчиняються у процесі банкрутства 

суб’єктів господарської діяльності (ст. 219 КК України). Інші злочини у сфері господарської 

діяльності (ст.ст. 201, 222 КК України). 

Злочини проти довкілля 

Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля. Злочинні посягання на 

живу природу (ст.ст. 245-249 КК України). Злочинні посягання на об’єкти неживої природи 

(ст.ст. 239, 239-1, 239-2, 241, 243, 244, 252, 254 КК України). Злочини, що порушують правові 

норми у сфері екології (ст.ст. 236, 240, 2423, 250, 251 КК України). Інші злочини проти довкілля 

(ст.ст. 237, 238, 253 КК України). 

Злочини проти громадської безпеки 



  

Поняття громадської безпеки, загальна характеристика та види злочинів, передбачених ІХ 

розділом Особливої частини Кримінального кодексу України. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

цих злочинів. Злочини, пов’язані з діяльністю злочинних угрупувань (ст.ст. 255-257, 258-3, 260 КК 

України). Злочини, пов’язані з порушенням громадського спокою (ст.ст. 258, 259, 261 КК 

України). Злочини, пов’язані з незаконним або недбалим поводженням зі зброєю, боєприпасами та 

вибуховими речовинами (ст.ст. 262, 263, 263-1, 264,  КК України). Злочини, пов’язані з 

незаконним поводженням з радіоактивними матеріалами, вибуховими, легкозаймистими та 

іншими шкідливими матеріалами (ст.ст. 265-269 КК України). Злочини, пов’язані з порушенням 

вимог пожежної безпеки (ст.ст. 270, 270-1 КК України). 

Злочини проти безпеки виробництва 

Поняття злочинів проти безпеки виробництв, їх загальна характеристика та види. 

Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак конкретних складів злочинів, передбачених 

Розділом Х КК України. 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

Поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, їх загальна 

характеристика та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Злочинне порушення 

діючих на транспорті правил (ст. ст. 276, 276-1, 281, 282, 286, 288, 291 КК України). Злочини, 

пов’язані з пошкодженням чи знищенням транспортних засобів, їх частин або комунікацій 

(ст.ст. 277, 290, 292 КК України). Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням або блокуванням 

транспортних засобів чи комунікацій (ст.ст. 278, 279, 289 КК України). Інші транспортні злочини 

(ст.ст. 280, 283, 284, 285, 287 КК України). 

Злочини проти громадського порядку та моральності 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку та 

моральності. Злочини проти громадського порядку (ст.ст. 293-296 КК України). Злочини проти 

моральності (ст.ст. 297-304 КК України). 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 

Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (ст.ст. 305, 307-312, 321, 321-1 КК України). Злочини, 

пов’язані з протиправним отриманням та вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів, а також інших засобів, що не є наркотичними (ст.ст. 314-317, 318-320, 

321-2, 322-324 КК України). Інші злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 306, 313,  КК України). Інші злочини 

проти здоров’я населення (ст.ст. 325-327 КК України). 

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

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері використання електронно-

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

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

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України). 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних 

засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 361-1 КК України). Несанкціоновані збут або 

розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або 

на носіях такої інформації (ст. 361-2 КК України). Несанкціоновані дії з інформацією, яка 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї (ст. 362 КК України). Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або 

порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 КК України). 

Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 



  

систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження 

повідомлень електрозв’язку (ст. 363-1 КК України). 

Злочини проти основ національної безпеки України Поняття, загальна характеристика та 

види злочинів проти національної безпеки України. Особливості суб’єктивної сторони цих 

злочинів. Злочини, що посягають на основи конституційної системи (ст.ст. 109, 110, 112 ККУ). 

Злочини, що посягають на основи зовнішньої безпеки України (ст.ст. 111, 114 ККУ). Злочини, що 

посягають на основи внутрішньої безпеки і економічної системи України (ст. 113 ККУ). 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації 

Поняття, загальна характеристика, особливості та види злочинів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини у 

сфері охорони державної таємниці (ст.ст. 328-330 КК України). Злочини у сфері недоторканності 

державних кордонів (ст.ст. 332-334 КК України). Злочини у сфері забезпечення призову та 

мобілізації (ст.ст. 335-337 КК України). 

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

громадян та злочини проти журналістів 

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Злочини проти встановленого порядку 

використання спеціальних предметів, що використовуються органами влади (ст.ст. 338, 339, 357-

360 КК України). Злочини 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 (ст.ст. 342-352, 355 КК України). 

Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, не пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів 

(ст.ст. 340, 341, 353, 354, 356 КК України). 

Злочини проти правосуддя Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти 

правосуддя. Злочини проти конституційних принципів діяльності органів розслідування, 

прокуратури і суду. Завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою (ст. 

371 ККУ. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України). 

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

постанови (ст. 375 КК України). Злочини проти безпеки, честі та гідності суддів, народних 

засідателів, присяжних (ст.ст. 376-379 ККУ). Злочини проти прав та інтересів суб’єктів 

кримінального або цивільного процесу (ст.ст. 374, 380, 381, 397-400 ККУ). Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Наслідки. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки. Злочини проти 

інтересів всебічного, повного неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних 

справ (ст.ст. 373, 384-386 КК України). Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Злочини проти інтересів своєчасного припинення та 

розкриття злочинів (ст.ст. 387, 396 ККУ). Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Злочини проти інтересів забезпечення неухильного виконання 

судових рішень (ст.ст. 382, 388, 389-1, 390-395 ККУ). 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. Відмежування військового 

злочину від дисциплінарного проступку. Злочини проти порядку підлеглості та військової честі 

(ст.ст. 402-406 ККУ). Злочини проти порядку проходження військової служби (ст.ст. 407-409 

ККУ). Злочини проти порядку користування військовим майном та його збереження (ст.ст. 410-

414 ККУ). Злочини проти безпеки руху та експлуатації військової техніки (ст.ст. 415-417 ККУ). 

Злочини проти порядку несення окремих видів військової служби (ст.ст. 418-421 ККУ). Злочини 

проти порядку збереження військової таємниці (ст. 422 КК України). Злочини проти авторитету і 

правомірної діяльності військових формувань і правоохоронних органів (ст. 425-426-1 ККУ). 

Злочини проти порядку ведення бойових дій, вимог законів і звичаїв війни (ст.ст. 427-435 ККУ).  

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Поняття, загальна 

характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Злочини проти миру (ст.ст. 436, 436-1, 437 ККУ). Злочини проти безпеки людства (ст.ст. 439-

442 ККУ). Злочини проти міжнародного правопорядку (ст.ст. 438, 443-447 ККУ). 



  

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 14 14 

2 Відвідування семінарських занять 1 12 12 

3 Відвідування практичних занять 1 16 16 

4 Робота на практичному занятті 10 16 160 

5 Робота на семінарському занятті 10 12 120 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 6 150 

 Разом - - 477 

 Максимальна кількість балів: 477 

 Розрахунок коефіцієнта: 0,125 

 Проміжний бал 60 

 Екзамен 40 

 Підсумковий бал 100 
 

для заочної  форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 

3 Відвідування практичних занять 1 4 4 

4 Робота на практичному занятті 10 4 40 

5 Робота на семінарському занятті 10 4 40 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

 Разом - - 97 

 Максимальна кількість балів: 97 

 Розрахунок коефіцієнта: 0,618 

 Проміжний бал 60 

 Екзамен 40 

 Підсумковий бал 100 

 

 



  

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
  

Завдання, що виносяться на самостійне опрацювання (3 семестр)  

1. Дослідіть генезис кримінального права. 

2. Складіть таблицю кримінальних злочинів за Кримінальним кодексом України. 
 

Критерії оцінювання  
 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування 

для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 

літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну 

роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 

балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними 

результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, 

не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  як  

теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  

свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  розгорнуте,  

правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   

практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  

запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  логіки  

подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім слушно 

аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  

поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного поняття. 

Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  питання є  

неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 



  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Кримінальне право» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі екзамену. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 

Змістовий модуль 1. 

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

правознавства. 

2. Кримінальне право та суміжні галузі права. 

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

4. Структура закону про кримінальну відповідальність. 

5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення. 

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

та взаємозв’язок. 

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів вчинених на території 

України. 

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів вчинених за межами 

України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в Україні. 

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів вчинених за межами 

України іноземцями або особами без громадянства що не проживають постійно в Україні.  

10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за 

вчинення злочину. 

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

12. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 

13. Поняття злочину (формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх сутність). 

14. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

15. Класифікація злочинів. 

16. Поняття кримінальної відповідальності. 

17. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної 

відповідальності. 

18. Поняття складу злочину та його ознаки. 

19. Співвідношення злочину і складу злочину. 

20. Види складів злочину. 

21. Кваліфікація злочинів. 

22. Поняття об’єкту злочину.  

23. Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу злочину. 

24. Класифікація (види) об’єктів злочину. 

25. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину. 

26. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). 

27. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення (злочини 

з матеріальними та формальними складами). 

28. Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення. 

29. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки, 

що характеризують об’єктивну сторону. 

30. Поняття суб’єкту злочину. Види суб’єктів злочину. 

31. Поняття неосудності її критерії . Наслідки визнання особи неосудною. 

32. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння та її обґрунтування. 

33. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину. 

34. Поняття і значення вини в кримінальному праві. Форми вини в кримінальному праві, 



  

їх значення. 

35. Умисел та його види. 

36. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в злочинах з 

формальним складом. 

37. Необережність та її види. 

38. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування 

самовпевненості від непрямого умислу. 

39. Злочинна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення. 

40. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину. 

41. Мотив та мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. 

42. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його 

відмінність від злочинної недбалості. 

43. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності. 

44. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності. 

45. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.  

46. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки. 

47. Перевищення меж необхідної оборони. 

48. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. 

49. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного 

затримання. 

50. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності. 

51. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання злочинця. 

52. Фізичний або психічний примус. 

53. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння. 

54. Діяння, пов’язане з ризиком. 

55. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

56. Поняття та види стадій вчинення злочину. 

57. Готування до злочину та його види. 

58. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за 

готування до злочину. 

59. Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

60. Види замаху на злочин (закінчений та незакінчений). Непридатний замах та його види. 

61. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, 

формальним та усіченим складом. 

62. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину. 

63. Відповідальність за готування до злочину та замах на злочин. 

64. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки. 

65. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину. 

66. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до 

кінця. 

67. Поняття, ознаки та значення співучасті в злочині. 

68. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників злочину. 

69. Спільність участі осіб у вчиненні злочину (зміст ознаки). 

70. Форми співучасті. 

71. Види співучасників та їх визначення в КК України. 

72. Виконавці та співвиконавці злочину. 

73. Організатор злочину. 

74. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. 

75. Пособник злочину. Відмінність пособництва від підбурювання. 

76. Підстави та межі відповідальності співучасників. 

77. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.  

78. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Посередня винність (виконання) як 

спеціальні питання відповідальності за співучасть.  



  

79. Провокація злочину як спеціальне питання відповідальності за співучасть. 

80. Ексцес виконавця. Види ексцесу. 

81. Невдале підбурювання та пособництво і безнаслідкова співучасть як спеціальні 

питання відповідальності за співучасть. 

82. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові 

співучасників. 

83. Поняття і види причетності до злочину (переховування, неповідомлення, попуск). 

Відповідальність за причетність до злочину. 

84. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів. 

85. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних 

злочинів. 

86. Поняття сукупності злочинів та її ознаки. 

87. Види сукупності злочинів. 

88. Повторність як вид множинності злочинів. Види повторності. 

89. Відмежування повторності від суміжних з нею понять. 

90. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види.  

91. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.  

92. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності. 

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

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

95. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. 

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

97. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з 

потерпілим. 

98. Поняття покарання та його ознаки. 

99. Мета покарання та її ознаки. 

100. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним 

законодавством про кримінальну відповідальність. 

101. Види покарань за кримінальним правом. 

102. Довічне позбавлення волі. 

103. Позбавлення волі: поняття та зміст. Види та строки. 

104. Виправні роботи як вид покарання: зміст, строки та види. 

105. Громадські роботи як вид покарання. 

106. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

107. Штраф як вид покарання. 

108. Арешт як вид покарання. 

109. Конфіскації майна: поняття, зміст та її види. 

110. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: 

зміст цього виду покарання, умови та порядок застосування. 

111. Загальні засади призначення покарання. 

112. Обставини, які пом’якшують покарання. 

113. Обставини, які обтяжують покарання. 

114. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

115. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

116. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

117. Поняття звільнення від покарання та його відбування 

118. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави. 

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

випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі такого звільнення. 

120. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

121. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років. 

122. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання 



  

обвинувального вироку 

123. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

124. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання. 

125. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років. 

126. Звільнення від покарання за хворобою. 

127. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про 

помилування. 

128. Поняття, система та значення Особливої частини КК України. 

129. Кваліфікація злочинів: поняття, механізм та її значення. 

130.  Злочини проти основ національної безпеки України, їх загальна характеристика. 

131. Державна зрада (ст. 111 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

132. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Потерпілий від цього злочину. 

133. Диверсія (ст. 113 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.  

134. Шпигунство (ст. 114 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

135. Поняття вбивства та його види (класифікація). Загальна характеристика. 

136. Умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст.115 КК України), вчинене з особливою 

жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) , вчинене способом, небезпечним для життя 

багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). 

137. Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у 

стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), заручника або викраденої людини (п. 3 ч. 2 

ст. 115 КК України), на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). 

138. Умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст.115 КК України), з хуліганських 

мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України), особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням 

цією особою службового або громадського обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України), з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК України). 

139. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 

ст. 115 КК України), поєднане з зґвалтуванням або насильницькі задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України), вчинене за попередньою 

змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України), вчинене особою, яка раніше вчинила 

умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого ст.ст. 116-118 КК України (п. 13 ч. 2 

ст. 115 КК України). 

140. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

141. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

142. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України): характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття необхідної оборони та затримання злочинця. 

143. Вбивство через необережність (ст. 119 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. 

144. Доведення до самогубства (ст. 120 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

145. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Поняття тяжкого тілесного ушкодження. 

146. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України): характеристика 

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

147. Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Ознаки легкого тілесного ушкодження. Кваліфікуючі ознаки. 

148. Побої і мордування (ст. 126 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 



  

149. Погроза вбивством (ст. 129 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

150. Незаконне проведення аборту (ст. 134 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

151. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

152. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК 

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

злочину. 

153. Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК України): характеристика 

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

154. Порушення прав пацієнта (ст. 141 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. 

155. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 

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

злочину. 

156. Насильницьке донорство (ст. 144 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

157. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): характеристика 

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

158. Захоплення заручників (ст. 147 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

159. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК України): 

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

160. Зґвалтування (ст. 152 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

161. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК 

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

злочину. 

162. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК України): 

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

163. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

164. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина (розділ V КК України), їх загальна характеристика. 

165. Порушення недоторканості житла (ст. 162 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

166. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України): 

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

167. Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України): характеристика 

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

168. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України): характеристика 

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

169. Злочини проти власності (розділ VI КК України), їх загальна характеристика та види.  

170. Крадіжка (ст. 185 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

171. Грабіж (ст. 186 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

172. Розбій (ст. 187 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

173. Вимагання (ст. 189 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

174. Шахрайство (ст. 190 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 



  

175. Відмінність крадіжки від грабежу, грабежу від розбою, розбою від вимагання. 

176. Характеристика кваліфікуючих ознак: повторність, вчинення злочину групою осіб, за 

попередньою змовою групою осіб, вчинення злочину організованою групою. 

177. Характеристика кваліфікуючих ознак: проникнення у житло чи інше приміщення або 

сховище, заподіяння значної шкоди потерпілому, великий та особливо великий розмір 

шкоди. 

178. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання 

(ст. 188-1 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі 

ознаки.  

179. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (ст. 191 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

180. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК 

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

Відмінність від шахрайства (ст. 190 КК України). 

181. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК України), необережне знищення або 

пошкодження майна (ст. 196 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки.  

182. Порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК України): характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

183. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 КК України): 

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

184. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198 КК України): 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

185. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних 

цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів (ст. 199 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

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

до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 

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

187. Контрабанда (ст. 201 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

188. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини 

для їх виробництва (ст. 203-1 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

189. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

190. Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК України): характеристика 

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

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

(ст. 209 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі 

ознаки. 

192. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України): 

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

193. Доведення до банкрутства (ст. 219 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. 

194. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

195. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК України): характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак.  

196. Загальна характеристика злочинів проти довкілля. 

197. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворювання 



  

населення (ст. 238 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

198. Незаконне полювання (ст. 248 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки 

199. Створення злочинної організації (ст. 255 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. 

200. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності(ст. 256 КК 

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

201.  Бандитизм (ст. 257 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Відмежування банди від організованої групи. 

202. Терористичний акт (ст. 258 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

203.  Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

204. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем (ст. 262 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

205. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 

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

206.  Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України): характеристика 

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

207. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 

транспорту (ст. 276 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

208. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства 

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

ознаки. 

209. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами (ст. 286 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

210. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст. 

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

211. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): характеристика 

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

212. Групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України): характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак.  

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

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

214. Хуліганство (ст. 296 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. 

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

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

216. Везення, виготовлення, збут і розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також 

порнографічних предметів (ст.ст. 300, 301 КК України). 

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

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

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

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

219. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

220. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезеня, пересилання чи 



  

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ананалогів (ст. 307 КК України): 

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

221. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

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

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

223. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, 

члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 

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

224. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 

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

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

225. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України): 

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

226. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК): 

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

227. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353 КК 

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

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

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

229. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК 

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

230. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними 

шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 357 

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

231. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

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

232. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України): характеристика 

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

233. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 

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

234. Службова недбалість (ст. 367 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

235. Неправомірна вигода: загальна характеристика. 

236. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(ст. 368 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі 

ознаки. 

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

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

238. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 

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

239. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України): 

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

240. Порушення права на захист (ст. 374 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

241. Втручання в діяльність судових органів (ст. 376 КК України): характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

242. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України): 

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

243. Завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК України): характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

244. Дії, що дезорганізують роботу в установах виконання покарань (ст. 392 КК України): 



  

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

245. Приховування злочину (ст. 396 КК України): характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

246. Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини). 

247. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок  
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
для денної форми навчання 

Усього:  180 год., із них: лекції – 28 год., семінарські заняття –  24 год., практичні заняття – 32 год, 

модульний контроль – 12 год., самостійна робота –54 год., семестровий контроль – 30 год 

Модулі  

(назви, бали) 
Змістовий модуль 1. (477 балів) 
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Л
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Семінарські заняття (теми, 
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Практичні заняття (теми, 

бали) 
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Самостійна робота  

(бали) 

Самостійна робота 
 (5 балів) 

 

 

Модульні  
КР (бали) 

 

Модульна контрольна 
робота 1 

(25 балів) 
Модульна контрольна 

робота 2 
(25 балів) 

 

Модульна контрольна 
робота 3 

 (25 балів) 
Модульна контрольна 

робота 4 
(25 балів) 

 

Модульна контрольна робота 5 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 6 
(25 балів) 

 

Підсумковий контроль 

(вид, бали) 
Екзамен 

 (40 балів) 



  

для заочної форми навчання 

Усього:  180 год., із них: лекції – 8 год., семінарські заняття –  8 год., практичні заняття – 8 год, 

самостійна робота – 156 год. 

Модулі  

(назви, бали) 
Змістовий модуль 1. (97 балів) 

Лекції  

(бали) 
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Л
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Семінарські заняття (теми, 
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Самостійна робота  

(бали) 

Самостійна робота 
 (5 балів) 

 

 

Підсумковий контроль 

(вид, бали) 
Екзамен 

 (40 балів) 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
 

Базові 

1. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб./за заг. ред. д-ра 

юрид. наук., проф. О. М. Литвинова; Литвинов О. М., Житний О. О., Клемпарський М. М. та ін. 

Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2016. 328 с. 

2. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб./за заг. 

ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Константа, 2017. 

448 с. 

3. Кримінальне право України. (Загальна частина) : підручник/за заг. ред. О. М. Бандурки; 

А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін. Харків: Вид-во ХНУВС, 2011. 378 с. 

4. Кримінальне право України. (Особлива частина) : підручник/за заг. ред. 

О. М. Литвинова; наук. ред. серії О. М. Бандурка; А. В. Байлов, О. А. Васильєв, О. О. Житний, та 

ін. Харків: Вид-во ХНУВС, 2011. 572 с. 

5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 1 : Загальна 

частина./Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгінта ін. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. 

376 с. 

6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 2 : Особлива 

частина/за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна; Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгінта ін. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. 1040 с. 

7. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник/за ред. М. І. Мельника, 

В. А. Климента; Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник та ін. 3-тє вид., 

переробл. та допов. Київ: Атіка, 2009. 408 с. 

8. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум : навч. посіб./І. П. Козаченко, 

О. М. Костенко, В. К. Матвійчук та ін. Київ: КНТ, 2006. 432 с. 

9. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник/за ред. В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація; Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 4-те вид., переробл. і допов. Харків: 

Право, 2010. 456 с. 

10. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/за ред. В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація; Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 4-е вид., переробл. і допов. Харків: 

Право, 2010. 608 с. 



  

11. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник/за ред. С. С. Яценка 

Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін. 2-е вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 592 

с. 

12. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций. 

Харьков: Одиссей, 2003. 320 с. 

13. Житний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): 

навчальний посібник. Харків: Одійссей, 2008. 200 с. 

14. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 592 с. 

15. Лантінов Я. О. Основні склади злочинів : навч. посіб. для самост. підготов. Харків: 

НТМТ, 2009. 496 с. 

16. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. Посібник. Київ: 

Юрінком Інтер, 2006. 704 с. 

17. Попович В. М, Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В. Актуальні проблеми 

кримінального права: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 256 с. 

18. Постанови Пленуму Верховного Суду України /Верховний Суд України. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/D061282D942041D6C2257AF3003DC

868 (дата звернення: 25.07.2018). 

19. Уголовное право Украины. Общая часть : учебник/отв. ред. Е. Л. Стрельцов. Харьков. : 

Одиссей, 2009. 344 с. 

20. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. Київ: Атіка, 2004. 488 с. 

21. Шульга А. М., Вапсва Ю. А., Павликівський В. І. Кримінальне право України : основні 

питання та відповіді : посібник. Харків: Майдан, 2009. 304 с. 

 
Додаткові 

1. Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт 

злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. 
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