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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання та система кримінального права. Наука 

кримінального права 

Поняття кримінального права як самостійної галузі права, галузі законодавства, 

навчальної дисципліни та науки - галузі правознавства (юриспруденції). Принципи 

кримінального права України: загальні та галузеві. Кримінальне право в системі права 

України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінальне процесуальне право, 

кримінально-виконавче право, адміністративне право). Джерела кримінального права. 

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної 

частини. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права. Система 

курсу кримінального права. 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення. 

Структура (будова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини КК 

України, їх єдність і взаємозв’язок. Структура статей Особливої частини КК України; 

диспозиції і санкції, їх види. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: 

поняття, значення та види. Аналогія в кримінальному праві. Конституційні положення 

щодо дії закону про кримінальну відповідальність в часі і просторі. Чинність законів про 

кримінальну відповідальність в часі. Зворотна сила закону про кримінальну 

відповідальність. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність в 

просторі. Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. 

Тема 3. Кримінальна відповідальність та її підстави 
Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття 

кримінальної відповідальності. Кримінально-правові відносини: їх суб’єкт та зміст. 

Виникнення і припинення кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність 

і кримінальне покарання. Питання про юридичні підстави кримінальної відповідальності 

в науці та законодавстві. 

Тема 4. Кримінальне правопорушення і його види 
Соціальна природа кримінального правопорушення. Історично мінливий характер 

поняття кримінального правопорушення. Криміналізація і декриміналізація суспільне 

небезпечних діянь. Визначення поняття кримінального правопорушення: 1) формальне; 

2) матеріальне; 3) формально-матеріальне, їх суть. Поняття кримінальних 

правопорушень за чинним КК України. Ознаки кримінальних правопорушень. Питання 

вдосконалення поняття кримінальних правопорушень в кримінальному праві. Поняття 

малозначності діяння (ч. 2 ст. 11 КК України). Критерії відмежування кримінальних 

правопорушень від інших правопорушень. Концепція кримінального правопорушення. 

Теоретичне співвідношення кримінальних правопорушень і кримінальних проступків. 

Класифікація кримінальних правопорушень: поняття та критерії. Класифікація 

кримінальних правопорушень залежно від ступеня тяжкості (ст. 12 КК України). 

Тема 5. Склад кримінальних правопорушень 
Поняття складу кримінального правопорушення і його значення. Співвідношення 

понять кримінального правопорушення і складу кримінального правопорушення. 
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Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення, їх зміст, органічна єдність. 

Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу 

кримінального правопорушення, їх ознаки. Обов’язкові і факультативні ознаки складу 

кримінального правопорушення, значення такого ділення ознак складу кримінального 

правопорушення: 1) як конститутивних ознак; 2) як кваліфікуючих ознак; 3) як обставин, 

що обтяжують відповідальність при призначенні покарання. Види складів 

кримінального правопорушення. Склад кримінального правопорушення і кваліфікація 

кримінального правопорушення. Поняття кваліфікації кримінального правопорушення 

та її значення. 

Тема 6. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення. 
Поняття об’єкта кримінального правопорушення. Значення об’єкта кримінального 

правопорушення в структурі елементів його складу для характеристики суспільної 

небезпеки кримінального правопорушення та його кваліфікації. Суспільні відносини як 

об’єкт кримінального правопорушення. Структура суспільних відносин. Класифікація 

(види) об’єктів кримінального правопорушення. Поняття предмета кримінального 

правопорушення та його місце в структурі складу кримінального правопорушення. 

Поняття потерпілого від кримінального правопорушення та його кримінально- правове 

значення. Проблеми подальшого розвитку вчення про об’єкт кримінального 

правопорушення. 

Тема 7. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення. 
 Поняття об’єктивної сторони кримінального правопорушення. Ознаки складу 

кримінального правопорушення, які характеризують об’єктивну сторону: обов’язкові та 

факультативні. Значення об’єктивної сторони для оцінки суспільної небезпеки, 

кваліфікації кримінального правопорушення, а також відокремлення одного складу 

кримінального правопорушення від іншого. Поняття дії та бездіяльності. Поняття 

нездоланної сили, фізичного і психічного примусу та їх значення для вирішення питання 

про кримінальну відповідальність за суспільне небезпечне діяння. Суспільне небезпечні 

наслідки як ознака об’єктивної сторони кримінального правопорушення; поняття 

суспільно небезпечних наслідків, їх види та значення в кримінальному праві. 

Кримінальні правопорушення з матеріальними, формальними та усіченими складами: 

значення такого поділення. Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення. 

Теорії причинного зв’язку. Спосіб, знаряддя, засоби, обстановка, місце, час вчинення 

кримінального правопорушення як факультативні ознаки, що характеризують 

об’єктивну сторону кримінального правопорушення; їх значення. 

Тема 8. Суб'єкт кримінального правопорушення. 
Поняття суб’єкта кримінального правопорушення в кримінальному праві. 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. 

Загальний і спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення в кримінальному праві. 

Суб’єкт кримінального правопорушення та особа, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. Службова особа як спеціальний суб’єкт кримінального 

правопорушення. Загальний, зменшений і збільшений вік кримінальної 

відповідальності. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за 

відсутністю офіційних даних, що його підтверджують. Осудність як обов’язкова ознака 

суб’єкта кримінального правопорушення. Поняття осудності та її значення, формула 

неосудності та її види. Кримінальна відповідальність обмежено осудних осіб. 



6 

 

Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані 

сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих 

речовин. Проблеми визнання юридичної особи суб’єктом кримінального 

правопорушення у кримінальному праві. 

Тема 9. Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення. 

 Поняття суб’єктивної сторони кримінального правопорушення та її значення. 

Ознаки суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття вини та її значення. 

Неприпустимість об’єктивного ставлення у вину. Форми вини в кримінальному праві. 

Умисел та його види. Необережність та її види. Випадок (казус) як невинне заподіяння 

суспільне небезпечних наслідків, його відміна від кримінальної протиправної 

недбалості. Подвійна, складна (змішана) форма вини та її значення для кваліфікації 

кримінального правопорушення. Мотив, мета та емоційний стан як факультативні 

ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Поняття та види 

помилок в кримінальному праві. 

Тема 10. Стадії вчинення кримінальне правопорушення 

Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення за чинним 

законодавством. Готування до кримінального правопорушення: поняття, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки. Види готування. Відмежування готування до кримінального 

правопорушення від виявлення наміру. Відповідальність за готування до кримінального 

правопорушення за КК України. Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види замаху на кримінальне правопорушення: 

закінчений та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та замах непридатними 

засобами. Значення такого поділу. Відмежування замаху від готування до кримінального 

правопорушення. Відповідальність за замах на кримінальне правопорушення за КК 

України. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні, її 

поняття та ознаки. Відмінність діяльного каяття від добровільної відмови від доведення 

кримінального правопорушення до кінця. 

Тема 11. Співучасть у кримінальному правопорушенні 

Поняття і значення співучасті в кримінальному правопорушенні, її об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки. Види співучасників та їх визначення в КК України. Причетність до 

кримінального правопорушення. Види причетності: переховування, недонесення, 

потурання. Відповідальність за причетність до кримінального правопорушення. Форми 

співучасті. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією. Підстави та 

межі відповідальності співучасників. Специфічні форми прояву співучасті. 

Тема 12. Множинність кримінальних правопорушень 
Поняття множинності кримінальних правопорушень. Соціальна та юридична 

характеристика множинності кримінальних правопорушень та її значення. Одиничне 

кримінальне правопорушення як структурний елементи множинності кримінальних 

правопорушень. Види одиничних кримінальних правопорушень: прості та ускладнені 

одиничні кримінальні правопорушення (триваючі, продовжувані та складні (складові) 

кримінальні правопорушення). Види множинності кримінальних правопорушень. 

Повторність кримінальних правопорушень. Сукупність кримінальних правопорушень. 

Рецидив кримінальних правопорушень. Їх значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення і для призначення покарання. 
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Тема 13. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 
Поняття і види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, які передбачені 

іншими законодавчими актами (зокрема, Законом України «Про Національну поліцію») 

та розроблені в теорії кримінального права. Необхідна оборона та її умови 

правомірності. Уявна оборона та диференціація відповідальності при уявній обороні. 

Підстави і ознаки затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. 

Підстави і ознаки крайньої необхідності, її відмінність від необхідної оборони і 

затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Фізичний або психічний 

примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання 

спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної  

діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 
Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності. Правові 

підстави, порядок та умови такого звільнення. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Поняття корупційних кримінальних 

правопорушень та їх види (примітка до ст. 45 КК України). Звільнення від кримінальної 

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

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

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

кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності, розміри цих 

строків та їх обчислення. 

Тема 15. Покарання та його види 
Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом. Відмінність від інших 

заходів державно-правового та громадського впливу. Кара як ознака покарання. Мета 

покарання. Система та види покарань. Класифікація (види) покарань. Основні та 

додаткові покарання. Характеристика окремих видів покарань за чинним кримінальним 

законодавством України. Штраф. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангу або 

кваліфікаційного класу. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службове обмеження для 

військовослужбовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. Направлення 

військовослужбовців, які вчинили кримінальне правопорушення, в дисциплінарний 

батальйон. Позбавлення волі. Довічне позбавлення волі. 

Тема 16. Призначення покарання 

Загальні начала призначення покарання за кримінальним правом України. 

Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що 

пом’якшують чи обтяжують відповідальність. Призначення покарання за незакінчений 

кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинений у 

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

Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання, згідно ст. 

69-1 КК України. Правила призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень і за сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування 

строку попереднього ув’язнення. Обчислення строків покарання. 

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 
Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від 
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відбування покарання за діяння, караність яких усунута законом (ч. 2 ст. 74 КК України). 

Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільне небезпечною (ч. 4 ст. 74 

КК України). Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки, які 

покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. 

Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбування покарання у 

зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до трьох років. Звільнення від відбування покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про 

помилування. 

Тема 18. Судимість. Погашення і зняття судимості 
Поняття та кримінально-правове значення судимості. Погашення та зняття 

судимості як форми припинення стану судимості та умови його застосування. 

Обчислення строків погашення судимості. Зняття судимості. Відмежування зняття 

судимості від погашення судимості. 

Тема 19. Інші заходи кримінально-правового характеру 

Поняття та види інших заходів кримінально-правового характеру. Відмінність від 

обмежувальних заходів. Поняття примусових заходів медичного характеру. Підстави та 

мета їх застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 

характеру. Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення. 

Продовження, заміна або припинення примусових заходів медичного характеру. 

Примусове лікування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та мають хворобу, 

що становить небезпеку для життя інших осіб. Поняття та сутність спеціальної 

конфіскації. Її відмінність від конфіскації майна. Випадки застосування спеціальної 

конфіскації. 

Тема 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 
Поняття та зміст заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів 

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

застосовуються до юридичних осіб. Загальні правила застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру. 

Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх як прояв 

гуманізму кримінального законодавства України. Особливості призначення покарання 

неповнолітнім. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх. Призначення 

покарання. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від 

кримінального покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв„язку із 

закінченням строків давності. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Погашення та зняття судимості. 
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Тема 21. Основні положення Загальної частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн 

Поняття порівняльного кримінального права. Наукова дискусія щодо типів 

правових сімей. Особливості романо-германської, англо-американської, мусульманської 

та далекосхідної правових сімей. Реформи кримінального законодавства, які 

здійснюються в останні десятиліття у деяких зарубіжних державах. Основні інститути 

Загальної та Особливої частин кримінального права зарубіжних країн. Значення 

класичної школи кримінального права, її вплив на кримінальне законодавство та на 

правозастосування. Виникнення антропологічної школи кримінального права та її 

подальша еволюція. Виникнення соціологічної школи кримінального права та її 

подальша еволюція. Міжнародна спілка криміналістів та її з’їзди. Формування змішаних 

(інтегрованих) напрямків в науці кримінального права. 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального 

права. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень 

Поняття Особливої частини кримінального права та її значення. 

Співвідношення Загальної і Особливої частин кримінального права. Система Особливої 

частини кримінального законодавства України. Роль науки 

кримінального права в розкритті змісту норм Особливої частини кримінального права, 

вирішенні питань правильної кваліфікації. Поняття кваліфікації кримінальних 

правопорушень. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. Склад 

кримінального правопорушення - правова модель і юридична підстава кваліфікації 

кримінальних правопорушень. Формула кваліфікації кримінальних правопорушень і 

формулювання звинувачення. 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

основ національної безпеки України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Посягання на 

територіальну цілісність і недоторканість України. Фінансування дій, вчинених з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної 

влади, зміни меж території або державного кордону України. Державна зрада. Посягання 

на життя державного чи громадського діяча. Диверсія. Шпигунство. Перешкоджання 

законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. Конституція України про охорону життя та здоров’я особи. 

Кримінальні правопорушення проти життя особи. Життя як об’єкт 

кримінально-правової охорони. Поняття вбивства та його види. Доведення до 

самогубства. Погроза вбивством. Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи. 

Здоров’я людини об’єкт як об’єкт кримінально-правової охорони. Поняття й види 

тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії для визначення 

тяжкості тілесних ушкоджень. Побої і мордування. Катування. Домашнє насильство. 

Зараження венеричною хворобою. Незаконне проведення аборту або стерилізації. 
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Незаконне розголошення лікарської таємниці. Кримінальні правопорушення, що 

ставлять в небезпеку життя чи здоров’я особи. Залишення в небезпеці. Ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

волі, честі та гідності особи. Конституція України про охорону волі, честі та гідності 

особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Насильницьке зникнення. 

Захоплення заручників. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Примушування до шлюбу. 

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування. Сексуальне 

насильство, відмінність цього кримінального правопорушення від зґвалтування. 

Примушування до вступу в статевий зв’язок. Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. Розбещення неповнолітніх. 

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини й громадянина 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав й свобод людини й громадянина. Проблема 

місця норм, що передбачають відповідальність за посягання на виборчі, трудові та інші 

особисті права у системі Особливої частини кримінального права. Кримінальні 

правопорушення у сфері реалізації виборчих та інших політичних прав громадян. 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. 

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Кримінальні 

правопорушення у сфері реалізації особистих прав громадян. Порушення 

недоторканості житла громадян. Порушення права на отримання освіти. Порушення 

права на безоплатну медичну допомогу. Кримінальні правопорушення проти сім’ї. 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Кримінальні правопорушення у 

сфері реалізації права на працю. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе 

порушення угоди про працю. Кримінальні правопорушення проти релігії. Незаконне 

утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. Посягання на здоров’я людей 

під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

власності. Поняття викрадення. Об’єкт і предмет кримінальних правопорушень проти 

власності. Корисливі кримінальні правопорушення проти власності з ознаками 

викрадення. Крадіжка, поняття й ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень. Грабіж. Розбій. Вимагання. 

Шахрайство. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання. Корисливі кримінальні правопорушення проти власності 

без ознак викрадення. Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності. 
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Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 

Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. Протидія законній господарській діяльності. Незаконна 

діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Порушення порядку 

здійснення операцій з металобрухтом. Доведення до банкрутства. Шахрайство з 

фінансовими ресурсами. Кримінальні правопорушення у сфері промислового 

виробництва. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції. Кримінальні правопорушення у сфері фінансової діяльності. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Кримінальні 

правопорушення у сфері економічних інтересів держави. Виготовлення, зберігання, 

придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, марок 

акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Контрабанда. Легалізація 

(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінальні правопорушення у 

сфері приватизації. Кримінальні правопорушення у сфері вільного здійснення 

господарської діяльності. Протидія законній господарській діяльності. Значення 

правильної кваліфікації господарських кримінальних правопорушень у діяльності 

органів Національної поліції. 

Тема 9. Кримінальні правопорушення проти довкілля 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

довкілля. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку екологічної 

безпеки. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку раціонального 

використання водних об’єктів атмосферного повітря. Кримінальні правопорушення 

проти встановленого порядку використання землі та її надр. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку використання рослинного світу. 

Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Порушення 

законодавства про захист рослин. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку використання тваринного світу. Незаконне полювання. Незаконне заняття 

рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку використання територій, взятих під 

охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. Умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які 

вчинені з метою залякування населення і органів влади. Терористичний акт. 

Фінансування тероризму. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які 

вчинені з використанням організованих форм посягань. Створення злочинної 

організації. Бандитизм. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, які 

вчинені з порушенням правил поводження із загально-небезпечними речовинами, 

матеріалами та предметами. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконне 
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поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Незаконне 

виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне 

видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Об’єктивна сторона цього кримінального 

правопорушення. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального 

господарства. 

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

безпеки виробництва. Кримінальні правопорушення, що порушують встановлені умови 

охорони праці. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Кримінальні 

правопорушення, що становлять підвищену небезпеку виробництва. Порушення правил 

безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення правил, що стосуються 

безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 

споруд. 

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку водіння транспорту. Порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту. Випуск в 

експлуатацію технічно-несправних транспортних засобів або інше порушення їх 

експлуатації. Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу. Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, 

газо- конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. 

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. Групове порушення громадського порядку. Масові заворушення. 

Хуліганство. Кримінальні правопорушення проти моральності. Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого. Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів. Сутенерство або втягнення особи в заняття 

проституцією. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти 

здоров'я населення 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Предмет цих 
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кримінальних правопорушень. Зміст відповідних заохочувальних норм. Незаконне 

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

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відмінність цього 

кримінального правопорушення від діяння, передбаченого ст. 309 КК України. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. Поняття посівів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

захворюванням та масовим отруєнням. 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

зберігання таємниці чи конфіденційної інформації. Розголошення державної таємниці. 

Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у 

процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку перетинання 

державного кордону, міжнародних польотів та порядку здійснення міжнародних 

передач товарів. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експертному контролю. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку формування Збройних сил України. Ухилення від призову на строкову 

військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Ухилення 

від призову за мобілізацією. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. 

Тема 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян, та кримінальних правопорушень проти журналістів. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських формувань, окремих громадян, пов’язані з 

незаконним впливом на її суб’єктів чи з перешкоджанням їх діяльності. Опір 

представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, 

члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 

виконавчої служби. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку й державного кордону або 

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

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

шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, 

штампів та бланків. 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. Підкуп працівника підприємства, 

установи чи організації. Примушування до виконання чи невиконання цивільно- 

правових зобов’язань. Самоправство. Кримінальні правопорушення проти журналістів. 

Тема 17. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

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

і мереж електрозв'язку 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 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. Створення з метою використання, 

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 

розповсюдження або збут. 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, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Перешкоджання роботі 

електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

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

повідомлень електрозв’язку. Проблеми вдосконалення законодавства про 

відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері використання 

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

мереж електрозв’язку. 

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Поняття неправомірної вигоди. Суб’єкти кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Поняття службової особи, що дається у примітці до ст. 364 КК України. Істотна 

шкода та тяжкі наслідки в окремих складах кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. 

Службова недбалість. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі. Провокація підкупу. 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. Кримінальні правопорушення проти конституційних принципів діяльності 
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органів розслідування, прокуратури і суду. Завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою. Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності. Кримінальні правопорушення проти інтересів 

всебічного, повного й неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних 

справ. Примушування давати показання. Введення в оману суду або іншого 

уповноваженого органу. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Кримінальні 

правопорушення проти інтересів своєчасного присікання та розкриття кримінальних 

правопорушень. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування. Приховування кримінального правопорушення. Кримінальні 

правопорушення проти інтересів забезпечення неухильного виконання судових рішень. 

Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Втеча з місця позбавлення 

волі або з-під варти. Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або 

непроходження програми для кривдників. Представництво в суді без повноважень. 

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

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

правопорушень. Відмежування військового кримінального правопорушення від 

дисциплінарного проступку. Непокора. Невиконання наказу. Опір начальникові або 

примушування його до порушення службових обов’язків. Погроза або насильство щодо 

начальника. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 

за відсутності відносин підлеглості. Дезертирство. Порушення статутних правил 

вартової служби чи патрулювання. Бездіяльність військової влади. Перевищення 

військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Самовільне 

залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Мародерство. Незаконне використання 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання 

нею. 

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Кримінальні правопорушення 

проти миру й безпеки людства. Пропаганда війни. Планування, підготовка, 

розв’язування та ведення агресивної війни. Геноцид. Екоцид. Найманство. Піратство. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку, що забезпечують 

дотримання міжнародних договорів та конвенцій. Порушення законів та звичаїв війни. 

Застосування зброї масового знищення. Кримінальні правопорушення проти осіб та 

установ, що мають міжнародний захист. 

Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального 

законодавства зарубіжних країн 
Загальна характеристика Особливої частини кримінального права зарубіжних 

країн. Особливості кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи, проти 

власності, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки в кримінальному 

законодавстві зарубіжних країн. Кримінальне законодавство Франції, ФРН, Іспанії, 

Польщі, Великобританії, США, Австралії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, 

Республіки Казахстан, Російської Федерації, Туркменістану. 
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2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА 

НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180240 

кредитів ЄКТС. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» здобувач вищої 

освіти повинен знати: 

- основи методології пізнання кримінально-правових явищ; 

- поняття, предмет, завдання і систему кримінального права, його принципи та 

джерела, а також засади науки кримінального права; 

- положення щодо закону про кримінальну відповідальність, щодо кримінальної 

відповідальності та її підстав; 

- положення щодо кримінального правопорушення та його видів; 

- положення щодо склад кримінального правопорушення, його об’єктивних і 

суб’єктивних ознак; 

- положення щодо стадій вчинення кримінального правопорушення, співучасті у 

кримінальному правопорушенні та множинності кримінальних правопорушень; 

- положення щодо обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння; 

- положення щодо звільнення від кримінальної відповідальності; 

- положення щодо покарання та його видів, призначення покарання, а також 

звільнення від покарання та його відбування; 

- положення щодо судимості; 

- положення щодо інших заходів кримінально-правового характеру; 

- положення щодо особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх; 

- положення щодо основних положень кримінального законодавства зарубіжних 

країн; 

- положення щодо окремих груп кримінальних правопорушень та їх окремих видів, 

що передбачені Особливою частиною Кримінального кодексу України, особливості їх 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих обставин, 

покарання, а також щодо змісту заохочувальних і роз’яснювальних норм. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» здобувач вищої 

освіти повинен вміти: 

- вільно володіти основними категоріями і поняттями кримінального права, 

правильно тлумачити норми чинного Кримінального кодексу України та застосувати їх 

у процесі кваліфікації кримінальних правопорушень; 

- орієнтуватися у джерелах кримінального права, зокрема в актах судових органів 

(Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного суду 

України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ); 
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- розуміти сутність кримінального правопорушення й покарання, а також 

пов’язаних з ними інститутів; 

- орієнтуватися в специфіці різних груп кримінальних правопорушень, 

передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України, відмежовувати 

одні кримінальні правопорушення від інших на підставі різних критеріїв; 

- відрізняти кримінальні правопорушення від інших правопорушень (зокрема, 

дисциплінарних, адміністративних, цивільно-правових); 

- аналізувати норми кримінального права, застосовуючи відповідні методи 

пізнання кримінально-правових явищ; 

- вірно застосовувати норми кримінального права в різних життєвих ситуаціях, 

зокрема ті з них, на яких вибудовуються поліцейські заходи примусу, передбачені 

Законом України «Про Національну поліцію»; 

- додержуватись на практиці вимог законності та правопорядку, не припускати 

порушення вимог антикорупційного законодавства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

володіти такими практичними навичками, як: 

- використання понятійно-категоріального апарату кримінально-правової науки 

та закону про кримінальну відповідальність для вирішення прикладних питань; 

- здійснення правильної кваліфікації кримінальних правопорушень у процесі 

виконання службових обов’язків працівниками Національної поліції. 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

До атестації за напрямом підготовки допускаються здобувачі вищої освіти, які 

завершили повний курс підготовки за відповідною освітньо-професійною програмою, 

виконали всі вимоги навчального плану та пройшли всі попередні атестаційні 

випробування. 

Складання екзамену проводиться на відкритому засіданні державної 

екзаменаційної комісії за участю не менш як половини її складу при обов’язковій 

присутності голови комісії. 

Державний екзамен проводиться за білетами, складеними у відповідності до 

навчальних програм за методикою, визначеною Національною академією внутрішніх 

справ і включає в себе два теоретичних питання з дисципліни «Кримінальне право» 

(перше - на знання Загальної частини кримінального права, а друге - Особливої частини) 

та вирішення практичної задачі. 

Державна атестація проводиться в навчальній аудиторії. Здобувач вищої освіти 

представляється членам комісії, самостійно бере атестаційний білет, спеціальний аркуш 

та готується до відповіді. Час для підготовки до відповіді - до 20 хвилин. 

На спеціальному аркуші необхідно написати прізвище, номер білету, відповідь на 

питання та після завершення письмової відповіді поставити особистий підпис. Після 

підготовки здобувач вищої освіти усно дає відповідь на питання, які містяться в білеті та 

відповідь на вирішення практичного завдання. Після завершення відповіді спеціальний 

аркуш з записами передається секретарю екзаменаційної комісії. 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину виводиться із 
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оцінок за кожне питання білету і визначається: 

при усних відповідях: 

• повнота розкриття питання; 

• логіка викладення, культура мови; 

• вміння доводити думку та відстоювати власні позиції; 

• впевненість та переконливість; 

• аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з «Положенням про організацію 

освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ» та оголошуються в день 

їх проведення після оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ЗА 

ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ  

З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Загальна частина 
1. Понятт

я, предмет, метод кримінального права України. Конституція України як 
концептуальне джерело кримінального права.  

2. Функції кримінального права. 

3. Принципи кримінального права. 

4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття та види.  
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Указ Президента 

України № 503/97 від 10 червня 1997 року «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності». 

6. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Указ Президента 

України № 503/97 від 10 червня 1997 року «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності». 

7. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та їх зміст. Класифікація 

кримінальних правопорушень та її практичне значення. 

8. Кримінальна відповідальність: поняття та види. Співвідношення понять 

«кримінальна відповідальність» та «покарання». Підстави кримінальної 

відповідальності. 

9. Склад кримінального правопорушення: поняття, елементи та ознаки. 

Співвідношення понять «кримінальне правопорушення» та «склад кримінального 

правопорушення». 

10. Види складів кримінальних правопорушень. 

11. Функції складу кримінального правопорушення. 

12. Кваліфікація кримінального правопорушення. Її види. Формула кваліфікації. 

13. Об’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки. Класифікація об’єктів 

кримінального правопорушення. 

14. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 
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15. Поняття, ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. Спеціальний суб’єкт 

та його види. Кваліфікація кримінального правопорушення із загальним та 

спеціальним суб’єктами. 

16. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

17. Множинність кримінальних правопорушень: поняття та види. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 «Про практику 

застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і 

рецидив кримінальних правопорушень та їх правові наслідки». 

18. Стадії кримінального правопорушення: поняття та види. 

19. Поняття співучасті та її ознаки. 

20. Види співучасників. Кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого 

при розподілі ролей. 

21. Форми співучасті. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, 

групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, злочинною 

організацією. 

22. Поняття, ознаки одиничних кримінальних правопорушень. Прості та складні 

одиничні кримінальні правопорушення та їх зміст. Відмінність одиничних 

кримінальних правопорушень від множинності кримінальних правопорушень. 

23. Поняття, ознаки та умови правомірності необхідної оборони. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову практику в справах 

про необхідну оборону». 

24. Поняття, ознаки та умови правомірності крайньої необхідності. Відмінність 

крайньої необхідності від необхідної оборони. 

25. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття та види. Підстави та 

порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування 

судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності». 

26. Поняття та мета покарання. Система покарань та її кримінально-правове 

значення. 

27. Принципи та загальні засади призначення покарання. Обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами 

кримінального покарання». 

28. Судимість: поняття, кримінально-правові наслідки, порядок погашення та зняття. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 «Про 

практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття 

судимості». 

29. Конституційні положення щодо амністії та помилування. Закон України «Про 

застосування амністії в Україні» від 1 жовтня 1996 року. Положення про порядок 

здійснення помилування (затверджене Указом Президента України № 223/2015 від 

21 квітня 2015 р.) 

30. Примусові заходи виховного характеру: поняття та види, порядок застосування. 

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

характеру». 

 

Особлива частина 

 

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

захоплення державної влади (ст. 109 КК). Відмінність від посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК). Конституційні 

положення щодо основних засад життєдіяльності суспільства, держави й людини в 

Україні. 

32. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК). Закон 

України від 21 червня 2018 р. «Про національну безпеку України». 

33. Умисне вбивство (ст. ст. 115-118 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини 

проти життя та здоров’я особи». 

34. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого 

тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про 

судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи». 

35. Домашнє насильство (ст. 126-1 КК). 

36. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмінність від ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК). 

37. Торгівля людьми (ст. 149 КК). Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і 

експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р. 

38. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність зґвалтування від сексуального насильства 

(ст. 153 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 

5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи». 

39. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача (ст. 157 КК). 

40. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу (ст. 185 КК). Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності». 

41. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою (ст. 187 КК). Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності». 

42. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання та бандитизму. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності». 

43. Шахрайство (ст. 190 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 

власності». 

44. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених 
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грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК). Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних 

паперів». 

45. Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК). Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 «Про судову практику у 

справах про злочини та інші порушення проти довкілля». 

46. Бандитизм (ст. 257 КК). Відмінність цього злочину від створення, керівництва 

злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненими стійкими 

злочинними об’єднаннями». 

47. Терористичний акт (ст. 258 КК). Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 

20 березня 2003 р. 

48. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами (ст. 263 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше 

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами». 

49. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування 

судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні 

правопорушення на транспорті». 

50. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування 

судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні 

правопорушення на транспорті». 

51. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення громадського 

порядку та від масових заворушень. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах про хуліганство». 

52. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК). Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 «Про застосування 

судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну 

чи іншу антигромадську діяльність». 

53. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

(ст. 307 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. 

№ 4 “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”. 

54. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному 

виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони 
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громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, 

уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 «Про 

застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання 

на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних 

органів». 

55. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 «Про 

застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання 

на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних 

органів». 

56. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). Відмінність цього 

злочину від перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про 

перевищення влади або службових повноважень». 

57. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (ст. 368 КК). Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 

службовій особі (ст. 369 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво». 

58. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

(ст. 371 КК). Конституційні положення щодо захисту свободи та особистої 

недоторканності людини. 

59. Примушування давати показання (ст. 373 КК). Конституційні положення щодо 

забезпечення доведеності вини у вчиненні злочину. 

60. Найманство (ст. 447 КК). Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, 

використанням, фінансуванням і навчанням найманців (ратифікована Україною 

14.07. 1993 р.). 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

Виходячи зі змісту запропонованих фабул задач щодо кримінально-правової оцінки 

певних діянь відповідних осіб, прізвища яких позначені великими літерами з крапкою 

(наприклад, А., Б., С.), необхідно здійснити правильну кваліфікацію вчиненого 

(вчинених) діяння (діянь), навівши при цьому формулу кваліфікації кримінального 

правопорушення (кримінальних правопорушень) та здійснивши юридичне 

формулювання обвинувачення, тобто юридично «розшифрував» та конкретизував 

формулу кваліфікації. 

Після цього необхідно здійснити стислу кримінально-правову характеристику 

кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень), який (які) ставиться 

(ставляться) у вину. 

Слід звернути увагу на кількість кримінальних правопорушень, які, виходячи з умов 

задачі, міг вчинити винний, частину (чи пункт частини) статті, що фігуруватиме у 

формулі кваліфікації кримінальних правопорушень, кількість кваліфікуючих чи 

особливо кваліфікуючих обставин, які можуть мати місце при вчиненні кримінальних 
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правопорушень. Розкриттю підлягають також об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і 

суб’єктивна сторона складів кримінальних правопорушень, які ставляться у вину. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ, 

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

1. К. їхав на своєму автомобілі з Черкас до Києва. На дорозі він побачив збиту 

кимось людину. Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в 

небезпечному для життя стані, бо має значні тілесні ушкодження. Побоюючись, що його 

можуть визнати винним в наїзді на людину, К. залишив потерпілого на дорозі і нікого не 

сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці пригоди. 

Чи підлягає К. кримінальній відповідальності? Відповідь поясніть. 

 

2. Між директором птахофабрики Ч. і суддею П., які проживали на одному поверсі 

у багатоквартирному будинку, склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., 

будучи злим на П. та перебуваючи у стані сп’яніння, зустрів останнього біля кабіни ліфта 

та наніс йому тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. 

Кваліфікуйте дії Ч. 

 

3. Під час сварки А. наніс Б. два удари кулаком в обличчя. Останній не втримався 
на ногах, впав спиною на асфальт, в результаті чого отримав тяжкі тілесні ушкодження, 

що спричинили його смерть. 

Кваліфікуйте дії А. 

 

4. Між Н. та С. на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Н., бажаючи хоч якось 

дошкулити С., схопила з письмового столу ніж для паперу та з силою вдарила останнього 

у живіт. Вістря ножа увійшло до черевної порожнини С. на декілька сантиметрів, але 

внутрішні органи не пошкодило. С. потрапив до лікарні, але вже за шість днів був 

виписаний, а на сьомий день вийшов на роботу. 

Кваліфікуйте дії Н. 
 
5. Майстер будівельної дільниці І., керуючи роботами по зведенню 

26-поверхового житлового будинку, всупереч вимогам будівельних норм і правил 

допустив до виконання монтажних робіт робітників без необхідних захисних пристроїв і 

засобів. Внаслідок цих порушень робітник А., який працював без страхувального паску, 

впав з висоти шести метрів і отримав тяжкі тілесні ушкодження.  
Кваліфікуйте дії І. 

 
6. Д. систематично знущався над своєю дружиною, неодноразово погрожував їй 

вбивством. Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз почав її бити і, 
погрожуючи скинути з балкона, вимагав, щоб вона сама стрибнула з нього. Коли він 

заявив, що візьме ножа, дружина не витримала нервового напруження і стрибнула з 
балкона другого поверху, наслідком чого стали тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла 

показала, що, стрибаючи з балкона, хотіла покінчити життя самогубством. 
Кваліфікуйте дії Д. 
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7. Д., відбувши покарання у виді позбавлення волі, повернувся до своєї 

співмешканки Ю. та дізнався, що вона наразі проживає у фактичному шлюбі з Ж. Д. 

почав переслідувати Ю.: систематично бував у неї за місцем роботи, супроводжував 

додому, наближався на вулиці, стукав кулаками у вікна та двері, телефонував у різний 

час доби, умовляючи вигнати Ж. та впустити його до квартири і «жити як раніше». Ю. 

звернулася до територіального відділу НПУ із заявою, що вона зазнає психологічного 

насильства.  
Чи підлягає Д. кримінальній відповідальності? 

 

8. Мешканець Фастівського району Київської області Г. незаконно виростив мак на 

своїй присадибній ділянці. Після збору врожаю вимолотив зерно маку, а макову солому 

зберігав та виготовляв з неї ацетильований опій як для власного вживання, так і з метою 

збуту. 

Кваліфікуйте дії Г. 
 

9. В., повернувся додому з відрядження та застав свою дружину Г. з сусідом К. під 

час статевих зносин. На сильне його обурення К. почав висміювати В., висловлюючи 

образливі зауваження щодо його зовнішності, стану здоров’я та незадовільного 

матеріального становища, а Г. заявила, що не бажає надалі продовжувати сімейні 

стосунки з таким нікчемним, за її словами, чоловіком. Сильно обурений такими словами, 

В. схопив ножа і наніс численні удари дружині та сусіду. Від заподіяних тілесних 

ушкоджень обидва померли на місці.  
Кваліфікуйте дії В. 

 
10. А., працюючи начальником відділу кадрів заводу, видав своєму знайомому Б. 

фіктивну довідку про те, що той працював на заводі 5 років, чим збільшив його трудовий 

стаж. Довідку Б. взяв для того, щоб належним чином оформити пенсію, що і зробив 
згодом, пред’явивши її у відповідні установи. Пенсію Б. отримував протягом року в 

загальній сумі 60000 гривень.  
Кваліфікуйте дії А. та Б. 

 

11. К. і Т. зустріли у сквері чотирнадцятирічну Р. З метою задоволення з нею 

статевої пристрасті, вони почали пригощати Р. спиртними напоями. Переконавшись, що 
Р. перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння, К. здійснив спочатку оральне, а 

потім вагінальне проникнення, а Т. лише тримав потерпілу. 
Кваліфікуйте дії К. та Т. 
  
12. С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. При допиті з метою 

примусити його давати показання, що саме він вчинив кримінальне правопорушення, в 

якому його підозрюють, слідчий застосував до нього насильство, заподіявши легкі 
тілесні ушкодження без розладу здоров’я.  

Кваліфікуйте дії слідчого. 
 
13. Н., обурений тим, що продавець Ш. подала йому брудний стакан з напоєм, а 

потім відмовилася його замінити чи повернути гроші, поїхав автомобілем додому, взяв 

там мисливську рушницю і повернувся на місце, де працювала Ш. Після цього Н двічі 
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вистрелив шротом у прилавок, пошкодивши охолоджувальний агрегат. Коли Н. стріляв, 

нікого поблизу не було. Ш., побачивши Н. з рушницею, теж сховалася.  
Кваліфікуйте дії Н. 

 
14. З. проник у дім Г., яка в стані сильного сп'яніння спала на підлозі. 

Скориставшись цим, він зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову вбив потерпілу. 

Мотивом кримінального правопорушення стали ті обставини, що раніше за заявою 
потерпілої З. був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне 

хуліганство. 
Кваліфікуйте дії З. 
 
15. Х.  і Щ.,  які  випадково  познайомилися  в  кафе  із  П.  (19  років),  силою 

затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, 
що на момент вчинення кримінального правопорушення Х. виповнилося 18 років, а Щ. – 
13 років.  

Кваліфікуйте дії Н. та С. 

 

16. У ніч на 30 грудня минулого року в Голосіївському парку м. Києва водій одного 

з автогосподарств Г. зрубав 30 ялинок. Завантаживши їх на закріплений за ним 
автомобіль, він потім відвіз їх на міський ринок, де і продав, виручивши 12000 гривень.  

Кваліфікуйте дії Г. 

 
17. Перебуваючи на посаді голови районної державної адміністрації, Л. наказав 

директору місцевої школи К., яка одночасно була головою виборчої комісії на одній з 

дільниць, під час підрахунку голосів зіпсувати значну кількість бюлетенів з голосами за 
певного кандидата. К. виконала вказівку Л.  

Кваліфікуйте дії Л. та К. 

 

18. І. з метою примусити Я. вступити з ним в шлюб, почав збирати інформацію про 
її особисте життя, а в подальшому погрожував розповсюдити фото і відео 

компрометуючого змісту в соціальних мережах, якщо Я. відмовить на його пропозицію.  
Кваліфікуйте дії І. 

  
19. Ф. та Т. на належній останньому автомашині „Жигулі” приїхали до лісу на 

полювання. Не маючи відповідного дозволу, вони біля чотирьох годин обережно ходили 
та вистежували лося, аж поки його не застрелили. М’ясо здобичі „мисливці” поділили 

між собою та за допомогою автомобіля відвезли його додому.  
Кваліфікуйте дії Ф. та Т. 

 
20. Раніше судимий за грабіж З., розбивши вікно, в нічний час проник в 

приміщення кафе з метою вчинення крадіжки з каси. Оглянувши приміщення, З. нічого 

цікавого для себе не знайшов і, залишивши будівлю, прихопив з собою кілька пляшок 
спиртного на загальну суму 190 гривень.  

Кваліфікуйте дії З. 
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21. К., бажаючи допомогти своєму брату уникнути відповідальності за вчинене 

ним хуліганство, зустрівся зі свідком Т. і попросив дати “бажані” для брата показання. Т. 
погодився і дав на слідстві і в суді такі показання, за що отримав від К. 5 тис. доларів 

США.  
Кваліфікуйте дії К. і Т. 

 
22. Ф., слідуючи по місту на закріпленому за ним автомобілі МАЗ, через власну 

неуважність вчинив наїзд на Г., спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. На місці 
пригоди Ф. автомобіль не зупинив і допомоги потерпілому не надав.  

Кваліфікуйте дії Ф. 

 

23. О. та С. ввечері прийшли додому до З. і почали вимагати, щоб останній 

повернув борг у сумі 10 тис. гривень сестрі О. Строк сплати боргу, згідно укладеного 

договору позики, закінчився три місяці тому. З. пообіцяв через тиждень повернути борг, 

але обіцянки не виконав, О. та С. знову прийшли до З. та побили його, примушуючи 

виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. З. були заподіяні легкі тілесні 

ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.  
Кваліфікуйте дії О. та С. 

 
24. Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заважав роботі сільського 

сходу - стукав у двері клубу, кричав, погрожував ножем завідуючому клубом П., який не 
пускав його туди в такому стані.  

Кваліфікуйте дії Б. 

 
25. Л. тримав заряджену мисливську рушницю в кімнаті на стіні. Одного разу його 

11-річний син Микола взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом з 
рушниці вбив свого товариша.  

Кваліфікуйте діяння Л. та його сина Миколи. 

 
26. Під час митного огляду в зоні митного контролю аеропорту “Бориспіль” 

працівниками митниці у пасажира А. при виїзді з України було знайдено та вилучено 
2 пістолети та 20 набоїв до них, які він зберігав і носив без відповідного дозволу.  

Кваліфікуйте дії А. 

 
27. Засуджений до позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину У. 

тимчасово перебував у слідчому ізоляторі. Повертаючись з прогулянки, він напав у 

подвір’ї на контролера, якого збив з ніг, а потім вибіг через центральні ворота слідчого 

ізолятора, що зачинялися після виїзду автомобіля, та зник у невідомому напрямку. 

Кваліфікуйте дії У. 

 

28. О., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, із хуліганських спонукань 

учинив вночі в будинку свого тестя сварку. Він нецензурно лаявся, погрожував 

розправою дружині, побив посуд, шибки у вікнах, та заподіяв тестю тілесні ушкодження 

середньої тяжкості. Для приборкання хулігана мешканці села викликали працівників 

поліції, які пред’явили вимогу до К. припинити незаконні дії. Проте той вчинив опір, 
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поєднаний з насильством, і вдарив палицею по руці одного працівника поліції, 

заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.  
Кваліфікуйте дії О. 

 
29. М., працюючи в управлінні житлового забезпечення міста та використовуючи 

своє службове становище, одержувала матеріальну винагороду за сприяння у наданні 

квартир пільговим категоріям громадян. Від Ш. вона отримала 15 тис. доларів США, а 
від С. – 25 тис. доларів США.  

Кваліфікуйте дії М. 

 
30. На одному з мітингів в обласному центрі депутати місцевої ради К. та Д. 

висловили своє незадоволення діяльністю вищих органів державної влади України та 

запропонували створити на території їх області власну державу, а потім приєднати її до 

сусідньої іноземної держави. Їх підтримали учасники мітингу С. та П., які зірвали з 

будівлі мерії державний прапор України та підняли прапор цієї іноземної держави.  
Кваліфікуйте дії названих осіб. 
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