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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Завдання дисципліни «Актуальні питання кримінального права» –

сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання з кваліфікації 
злочинів; проведення розслідування кримінальної справи та надання 
уявлення щодо тенденцій розвитку кримінального і кримінально-
процесуального законодавства України. 

Курс завершує вивчення кримінального права України і покликаний 
узагальнити та поглибити знання студентів із Загальної та Особливої частин 
Кримінального права України, а також загальної теорії кваліфікації злочинів, 
надати їм практичні навички кваліфікації конкретних злочинів. 

Дисципліна передбачає подальше поглиблення знань теоретичних 
положень та набуття навичків кваліфікації таких розповсюджених злочинів, 
як злочини проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського 
порядку та моральності. 

Пріоритетним завданням курсу є: навчити студентів правильно 
кваліфікувати злочини, враховуючи керівні положення постанов Пленуму 
Верховного Суду України. 

Вивчення спецкурсу передбачає проведення лекцій, семінарських і 
практичних занять та самостійну роботу. Їх метою є навчити студентів 
застосовувати теоретичні знання при кваліфікації злочинів. 

Під час проведення аудиторних занять і самостійної роботи мають бути 
використані навчальні та контролюючі програми на базі персональних та 
централізованих ЕОМ. 

Після закінчення курсу студенти повинні  
знати: 
- питання кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи; 
- питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; 
- питання кваліфікації злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина; 
- питання кваліфікації злочинів проти громадської безпеки; 
- питання кваліфікації злочинів проти громадського порядку та 

моральності; 
уміти: 
- визначати основні напрями проблематики кваліфікації злочинів проти 

волі честі та гідності особи; 
- проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 
- проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина; 
- проти громадської безпеки; 
- проти громадського порядку та моральності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» 
 
№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми кваліфікації злочинів 
у теорії кримінального права      

1 Сучасні підходи до визначення джерел кримінального права  
2 Проблеми тлумачення кримінального закону 
3    Питання кримінально-правової кваліфікації злочинів  
4 Поняття та види заходів кримінально-правового впливу 

 Змістовий модуль ІІ. Проблеми у питаннях кваліфікації злочинів у 
кримінальному законодавстві 

5 Проблеми кваліфікації злочинів проти національної безпеки  та зміни у 
системі таких злочинів  

6 Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини проти 
особи 

7 Питання кваліфікації злочинів проти власності 
8 Питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

господарської діяльності 
Разом годин: 90 

 
ЗМІСТ  

дисципліни  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» 

 
Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми кваліфікації злочинів у теорії 

кримінального права 
    
Тема 1. Сучасні підходи до визначення джерел кримінального права 

Поняття та види джерел кримінального права. Основні підходи до 
визначення джерел кримінального права України, їх значення для 
правозастосування. 

Кримінальний кодекс України як основне джерело кримінального 
права. 

Кримінально-правове значення Конституції України. Зв'язок 
кримінального права із конституційним. 

Міжнародні нормативно-правові акти як джерело кримінального права 
України. 

Зв'язок кримінального права з іншими галузями права України. 
Бланкетні диспозиції і їх значення для застосування кримінально-правових 
норм. 
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Кримінально-правове значення рішень Конституційного Суду України. 
Практика Європейського суду з прав людини, її вплив на застосування 

норм кримінального законодавства. 
Питання застосування постанов Пленуму Верховного Суду України та 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ у процесі кваліфікації злочинів. 

Кримінально-правове значення практики Верховного Суду України. 
Література [27-36; 48-52] 

 
Тема 2. Проблеми  тлумачення кримінального закону 

Необхідність тлумачення норм кримінального законодавства. Поняття 
тлумачення кримінально-правових норм. Основні підходи до визначення 
тлумачення кримінально-правових норм. Об’єкт і предмет тлумачення. Мета 
тлумачення кримінально-правових норм. З’ясування та роз’яснення як 
основні аспекти тлумачення норм кримінального законодавства. Принципи 
тлумачення. 

Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-юридичний, 
системний, логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

Види тлумачення. Тлумачення за обсягом. Результат тлумачення 
(буквальний (адекватний), обмежувальний, поширювальний). 

Тлумачення за суб’єктом (офіційне й неофіційне). Індивідуальне 
(казуальне) тлумачення. Загальне (нормативне) тлумачення. Автентичне, 
делеговане, судове, відомче тлумачення. Доктринальне, компетентно-
правове, компетентно-неправове та буденне тлумачення. 

Особливості тлумачення положень кримінального закону з оціночними 
ознаками та банкетними диспозиціями. 

Література [27-47; 54-70] 
 

Тема 3. Питання кримінально-правової кваліфікації злочинів  
Поняття кваліфікації злочинів. Співвідношення понять «кваліфікація 

злочинів» та «кримінально-правова кваліфікація». Значення кваліфікації 
злочинів. 

Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення (офіційна та 
неофіційна). За стадією здійснення (первинна, попередня, остаточна). 
Залежно від співставлення моменту вчинення діяння і часу проведення 
кваліфікації (перспективна, ретроактивна). За результатом кваліфікації 
(позитивна, негативна). Залежно від точності співставлення фактичних ознак 
складу злочину з юридичними ознаками складу злочину. За стадією злочину, 
який кваліфікується. Залежно від дій співучасників злочину. 

Стадії кваліфікації злочинів та їх етапи. Формула кваліфікації злочинів. 
Доктринальні підходи до правил кримінально-правової кваліфікації. 

Принципи кваліфікації злочинів. Правила кваліфікації злочинів у разі 
конкуренції кримінально-правових норм. 

Неправильна кримінально-правова кваліфікація. Види неправильної 
кримінально-правової кваліфікації. 
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Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального 
права для кваліфікації злочинів. 

Література [55-77; 78-84] 
 

Тема  4. Поняття та види заходів кримінально-правового впливу 
Поняття та система заходів кримінально-правового впливу. Види 

заходів кримінально-правового впливу. Співвідношення заходів 
кримінально-правового впливу з іншими інститутами Загальної частини 
Кримінального кодексу України. Примусові заходи кримінально-правового 
впливу. Кримінальна відповідальність. Примусові заходи медичного 
характеру та примусове лікування. Примусові заходи виховного характеру. 
Покарання. Судимість. 

Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від 
кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання. 

Література [55-77; 78-80] 
 

Змістовий модуль ІІ. Питання кваліфікації злочинів у кримінальному 
законодавстві 

 
Тема 5. Проблеми кваліфікації злочинів проти національної безпеки 
та зміни у системі таких злочинів   

Загальна характеристика злочинів проти національної безпеки та 
держави. Особливості кваліфікації злочинів проти держави. Відмінність 
злочинів проти держави від загальнокримінальних злочинів. Характеристика 
осіб, які вчиняють злочини проти держави. Державна зрада. Шпигунство. 
Суб'єкти злочинів проти держав. Визначення суб'єктів злочинів проти 
держави. Об'єктивна сторона злочинів проти держави та її особливості. 
Закінчений злочин та його кваліфікація.  

Суб'єкти злочинів проти національної безпеки. Об'єкти і предмети 
злочинів проти національної безпеки та їх класифікація. 

Література [55-78]  
 

Тема 6. Актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини 
проти особи  

Загальна характеристика та особливості кваліфікації злочинів проти 
життя та здоров’я особи. Види вбивств. Особливості кваліфікації вбивств та 
доведення до самогубства. 

Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи. Поняття та види тілесних 
ушкоджень. Відмежування тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань. 
Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які вчинюються у сфері 
охорони життя та здоров’я людини від окремих видів небезпечних 
інфекційних хвороб. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 
вчинюються у сфері надання медичних послуг. Злочини, що спричиняють 
шкоду здоров’ю людини внаслідок залишення особи без допомоги або в 
результаті неналежного виконання винним своїх обов’язків. Злочини у сфері 
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охорони здоров’я людини, що пов’язані із незаконним розголошенням 
лікарської таємниці. 

Питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи. Насильницькі статеві злочини. Згвалтування. 
Насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній формі. 
Примушування до вступу в статевий зв'язок. Ненасильницькі статеві 
злочини. Розбещення неповнолітніх. Статевий зв'язок з особою, яка не 
досягла статевої зрілості. 

Література [56-62] 
 

Тема  7. Питання кваліфікації злочинів проти власності 
Загальна характеристика злочинів проти власності. Об’єкт та предмет 

злочинів проти власності. Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 
власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності. Суб’єкт злочинів 
проти власності. Види злочинів проти власності. Умисні злочини проти 
власності. Необережні злочини проти власності. 

Крадіжка. Грабіж. Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем. Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Незаконне привласнення 
знайденого або такого чужого майна, що випадково опинилося. 

Знищення або пошкодження майна. Погроза знищення майна. 
Порушення обов’язків щодо охорони майна. Самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне будівництво. 

Застосування норм про корисливі злочини проти власності в слідчій і 
судовій практиці. Відмежування від суміжних складів злочинів та 
правопорушень. Некорисливі злочини проте власності. 

Література [50-88] 
 

Тема 8. Питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері 
господарської діяльності 

Загальні питання тлумачення злочинів у сфері господарської 
діяльності. Злочини проти порядку випуску та обігу грошей, цінних паперів, 
інших документів. Поняття незаконних дій з документами на переказ, 
платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної 
сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття виготовлення, 
зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи 
білетів державної лотереї. Ознаки суб'єктивної сторони і наслідки злочину. 
Кваліфікуючі ознаки. 

Злочини проти системи оподаткування. Злочини проти системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Предмет злочину. 
Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 
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Злочини проти бюджетної системи. Злочини проти порядку 
переміщення предметів через митний кордон України. Поняття контрабанди. 
Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру 
заподіяної шкоди. Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній 
валюті. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. 
Кваліфікуючі ознаки. 

Злочини проти порядку зайняття підприємницькою та іншою 
господарською діяльністю. Поняття порушення порядку зайняття 
господарською та банківською діяльністю. Ознаки об'єктивної сторони. 
Кваліфікуючі ознаки. Поняття заняття забороненими видами господарської 
діяльності. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Порушення 
законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для 
лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх 
виробництва. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види 
діянь. Кваліфікуючі ознаки. Незаконний обіг дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет 
злочину. Об'єктивна сторона. Поняття значного та великого розміру у цьому 
злочині. Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об'єктивної сторони. 
наслідки злочину. Суб'єктивна сторона. Поняття фіктивного банкрутства. 
Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття 
доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 
Поняття приховування стійкої фінансової неспроможності. Суб'єкт злочину. 
Наслідки злочину. Поняття незаконних дії у разі банкрутства. Ознаки 
об'єктивної та суб'єктивної сторони. 

Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів. Злочини проти 
добросовісної конкуренції. Злочини проти порядку приватизації. 

Питання застосування норм про злочини в сфері господарської 
діяльності в слідчій і судовій практиці. 

Література [51-62] 
 

 
 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Актуальні проблеми 
кримінального права», а також обов’язковою передумовою допуску до 
екзамену є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи 
передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті.  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної 
літератури з курсу “Теорія держави і права” або “Основи держави і права”. 
Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами 
найважливіших правових категорій. 



 10 
 
 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних 
нормативно-правових актів України, формування знань законодавства. Для 
відповіді на це питання треба опрацювати відповідний нормативно-правовий 
акт, зрозуміти його структуру, ознайомитися зі змістом, виявити його 
сутність і значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної 
літератури і нормативно-правових актів. Відповідь на це питання спрямована 
на засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих галузей права 
України і чинного законодавства. 

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література 
вказані в кожному варіанті контрольної роботи після питань. Після 
висвітлення питань контрольної роботи студент обов’язково повинен вказати 
використані нормативні акти і літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера 
варіанту і поставлених питань є обов’язковим, як і перелік використаних 
нормативно-правових актів і літератури. Робота виконується українською 
мовою. Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення 
теоретичного матеріалу і рекомендованих нормативно-правових актів, адже 
без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше, 
ніж за 2 тижні до терміну складання екзамену. Оцінюється робота за 
двобальною системою: «зарахована» або «не зарахована». Якщо робота не 
зарахована, то вона повертається студенту з вимогою доопрацювати її або 
виконати знов. 
 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Структура кримінального законодавства України.  
2. Принципи кримінального права. 
3. Норми кримінального права, їх структура, види диспозицій і санкцій. 
4. Дія кримінального закону в просторі, у часі та щодо осіб. 
5. Тлумачення кримінального закону. 
6. Поняття злочину. Малозначність. Категорії злочинів. 
7. Рецидив злочинів та його види. 
8. Склад злочину і його види. 
9. Об'єкт злочину та його види. Предмет злочину. 

10. Об'єктивна сторона злочину. 
11. Суб'єкт злочину. Поняття неосудності. 
12. Суб'єктивна сторона злочину. 
13. Поняття співучасті. 
14. Види співучасників. 
15. Ексцес виконавця.  
16. Необхідна оборона. 

http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/2.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/4.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/5.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/6.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/7.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/9.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/12.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/13.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/14.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/15.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/16.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/17.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/20.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/21.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/23.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/25.htm
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17. Крайня необхідність.  
18. Інші обставини, що виключають злочинність діяння.  
19. Покарання та його види. 
20. Система покарань. 
21. Основні та додаткові покарання. 
22. Позбавлення волі на певний строк. 
23. Довічне позбавлення волі. 
24. Призначення покарання. 
25. Загальні начала призначення покарання. 
26. Обставини, які пом'якшують покарання. 
27. Обставини, які обтяжують покарання. 
28. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний 

злочин. 
29. Призначення покарання при рецидиві злочинів.  
30. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. 
31. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 

каяттям. 
32. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
33. Амністія. Помилування. 
34. Судимість. 
35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. Примусові заходи медичного характеру. 
36. Застосування примусових заходів медичного характеру. 
37. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). 
38. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах ( ч. 2, ст. 115 КК). 
39. Контрабанда (ст. 201 КК). 
40. Поняття та основи кваліфікації злочинів. 
41. Кримінальна відповідальність за грабіж (ст. 186 КК). 
42. Поняття та система кримінального права України. 
43. Кримінальна відповідальність за крадіжку (ст. 185 КК). 
44. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. 
45. Загальна характеристика злочинів проти довкілля. 
46. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав громадян 

(ст. 157 КК). 
47. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 
48. Захоплення заручників (ст. 147 КК). 
49. Вбивство через необережність (ст. 119 КК). 
50. Кримінальна відповідальність за розбій (ст. 187 КК). 
51. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України. 
52. Терористичний акт (ст. 258 КК). 
53. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я. 
54. Господарські злочини. Їх відмінність від розкрадань. 
55. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 
56. Кримінальна відповідальність за бандитизм (ст. 257 КК). 

http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/27.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/33.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/44.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/46.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/47.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/49.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/50.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/50.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/52.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/56.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/56.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/60.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/65.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/66.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/69.htm
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57. Загальна характеристика злочинів проти трудових прав громадян. 
58. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 
59. Загальна характеристика злочинів проти власності. 

 
 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу. 
Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих 
програмою, то окремі питання дисципліни виносять для самостійного 
вивчення студентами.  
        Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою 
та методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Актуальні 
питання кримінального права».  
        Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для 
самостійного опрацювання та вимоги до відповіді, а також наводиться 
перелік рекомендованих нормативно-правових актів і додаткової літератури, 
що покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на 
поставлені питання. 
        Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», 
«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Право України», «Підприємництво, 
господарство і право», газета «Юридичний вісник України» тощо. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння студентами під час 
самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд 
з іншим навчальним матеріалом, який опрацьовувся під час лекційних та 
семінарських занять. 

 
Завдання до теми  1 

Міжнародні нормативно-правові акти як джерело кримінального права 
України. 

Зв'язок кримінального права з іншими галузями права України. Бланкетні 
диспозиції та їх значення для застосування кримінально-правових норм. 

 
Завдання до теми 2 

Способи тлумачення правових норм (лінгвістичний, спеціально-
юридичний, системний, логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

Види тлумачення. Тлумачення за обсягом. Результат тлумачення 
(буквальний (адекватний), обмежувальний, поширювальний). 

Тлумачення за суб’єктом (офіційне й неофіційне). Індивідуальне 
(казуальне) тлумачення. Загальне (нормативне) тлумачення. Автентичне, 
делеговане, судове, відомче тлумачення. Доктринальне, компетентно-
правове, компетентно-неправове та буденне тлумачення. 
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Завдання до теми  3 
Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення (офіційна та 

неофіційна). За стадією здійснення (первинна, попередня, остаточна). 
Залежно від співставлення моменту вчинення діяння і часу проведення 
кваліфікації (перспективна, ретроактивна). За результатом кваліфікації 
(позитивна, негативна). Залежно від точності співставлення фактичних ознак 
складу злочину з юридичними ознаками складу злочину. За стадією злочину, 
який кваліфікується. Залежно від дій співучасників злочину. 

 
Завдання до теми  4 

Кримінальна відповідальність. Примусові заходи медичного характеру та 
примусове лікування. Примусові заходи виховного характеру. Покарання. 
Судимість. 

Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу. Звільнення від 
кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання. 

 
Завдання до теми 5 

Загальна характеристика злочинів проти національної безпеки та 
держави. Особливості кваліфікації злочинів проти держави. Відмінність 
злочинів проти держави від загальнокримінальних злочинів. Характеристика 
осіб, які вчиняють злочини проти держави. Державна зрада. Шпигунство. 
Суб'єкти злочинів проти держав. Визначення суб'єктів злочинів проти 
держави. 

Завдання до теми  6 
Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи. Поняття та види тілесних 

ушкоджень. Відмежування тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань. 
Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які вчинюються у сфері 
охорони життя та здоров’я людини від окремих видів небезпечних 
інфекційних хвороб. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 
вчинюються у сфері надання медичних послуг. Злочини, що спричиняють 
шкоду здоров’ю людини внаслідок залишення особи без допомоги або в 
результаті неналежного виконання винним своїх обов’язків. Злочини у сфері 
охорони здоров’я людини, що пов’язані із незаконним розголошенням 
лікарської таємниці. 

 
Завдання до теми  7 

Крадіжка. Грабіж. Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем. Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Незаконне привласнення 
знайденого або такого чужого майна, що випадково опинилося. 
Знищення або пошкодження майна. Погроза знищення майна. Порушення 
обов’язків щодо охорони майна. Самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво. 
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Завдання до теми  8 
Загальні питання тлумачення злочинів у сфері господарської діяльності. 

Злочини проти порядку випуску та обігу грошей, цінних паперів, інших 
документів. 

Злочини проти порядку зайняття підприємницькою та іншою 
господарською діяльністю. 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль 

До форм поточного контролю належить оцінювання: 
- рівня знань під час практичних занять; 
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
  Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з 
навчальної дисципліни.  

Поточний контроль визначає якість отриманих знань та коригує їх у 
відповідному напрямі. Результати поточного контролю заносяться 
викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної 
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журналі 
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою 
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати 
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти враховуються такі 
види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна 
роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та 
робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи 
на наукових конференціях, семінарах та ін.); контрольні роботи (виконання 
контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної 
дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних 
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку 
роботи академічної групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок із самостійної 
роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем у 
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття 
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. 
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Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр 
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне 
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу 
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.  
 

Загальна 
кількість балів 

(перед 
підсумковим 
контролем) 

=  

Результат  
навчальних 

занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

  / 2 * 10 

 
Підсумковий контроль 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених 
етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується 
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку 
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін 
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках 
слухачів, залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні 
підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на 
підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить 
у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною 
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі 
(екзамені), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться 
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому 
контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку успішності 
слухачів, становить – 50. 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума 
балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на 
підсумковому контролі (екзамені). 
 

Підсумкові бали  
навчальної 
дисципліни  

= 

Загальна кількість 
балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

+ 
Кількість балів за 

підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку 

«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне 
складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох 
разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а 
другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами 
(факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки у відомостях 
обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше двох незадовільних 
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оцінок (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути 
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не 
пізніше, ніж за день до фактичного початку навчальних занять у наступному 
семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну заборгованість у 
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали 
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими 
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового 
контролю, відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під 
час поточного контролю (робота на практичних заняттях, виконання 
самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового 
контролю здійснюються відповідно до наведеної таблиці. 
 
Робота під час навчальних 

занять 
Самостійна та 

індивідуальна робота 
Підсумковий 

контроль 

Отримати не менше 4 
позитивних оцінок 

Підготувати конспект за 
темою самостійної роботи, 

вирішити практичне 
завдання тощо 

Отримати за 
підсумковий 

контроль не менше 
30 балів 

 
 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

О
ці

нк
а 

 
у 

ба
ла

х Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 
100 

Відмінно 
(“зараховано”) А 

“Відмінно” – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи із засвоєним 
матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання, виконані у повному 
обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 
незначною помилкою. 

82 – 
89 

Добре 
(“зараховано”) B 

“Дуже добре” – теоретичний зміст курсу засвоєний 
цілком,  необхідні практичні навички роботи із засвоєним 
матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні 
завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, 
якість виконання  більшості з них оцінена числом балів, 
близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 
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75 – 
81 C 

“Добре” – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком, 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання, виконані, якість 
виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 
кількома незначними помилками або з однією–двома 
значними помилками. 

68 –
74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

“Задовільно” – теоретичний зміст курсу засвоєний 
неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, 
необхідні практичні навички роботи із засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, більшість 
передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, 
робота з трьома значними помилками. 

60 – 
67 E 

“Достатньо” – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконана, або якість виконання деяких з них 
оцінена числом балів, близьким до мінімального, робота, 
що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 
(“не 

зараховано”) 

F
X 

“Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково, необхідні практичні навички роботи 
не сформовані, більшість передбачених програм навчання, 
навчальних завдань не виконано, або якість їх виконання 
оцінено числом балів, близьким до мінімального; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу 
можливе підвищення якості виконання навчальних 
завдань (з можливістю повторного складання), робота, що 
потребує доробки. 

1–34 F 

“Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не 
освоєно, необхідні практичні навички роботи не 
сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять 
грубі помилки, додаткова самостійна  робота над 
матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що 
потребує повної переробки. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Поняття кримінального права та його джерела. Структура 

кримінального законодавства.  
2. Завдання кримінального права. Кримінальна політика. 
3. Принципи кримінального права. 
4. Норми кримінального права, їх структура, види диспозицій і санкцій. 

http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/2.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/2.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/3.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/4.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/5.htm
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5. Дія кримінального закону в просторі, у часі та щодо осіб. 
6. Тлумачення кримінального закону. 
7. Поняття кримінальної відповідальності, кримінально-правові 

відносини. 
8. Поняття злочину. Малозначність. Категорії злочинів.  
9. Неодноразовість злочинів. 

10. Сукупність злочинів. 
11. Рецидив злочинів та його види. 
12. Склад злочину і його види. 
13. Об'єкт злочину та його види. Предмет злочину. 
14. Об'єктивна сторона злочину. 
15. Суб'єкт злочину. Поняття неосудності. 
16. Суб'єктивна сторона злочину. 
17. Помилка та її види. 
18. Стадії вчинення злочину. 
19. Поняття співучасті. 
20. Види співучасників. 
21. Відповідальність співучасників.  
22. Ексцес виконавця.  
23. Форми співучасті.  
24. Необхідна оборона.  
25. Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин.  
26. Крайня необхідність.  
27. Інші обставини, що виключають злочинність діяння.  
28. Фізичний або психічний примус.  
29. Обґрунтований ризик.  
30. Виконання наказу або розпорядження.  
31. Покарання та його види. 
32. Сутність і зміст покарання.  
33. Цілі покарання. 
34. Система покарань. 
35. Основні та додаткові покарання. 
36. Штраф і конфіскація майна. 
37. Сутність та кількісні розміри штрафу як виду покарання. 
38. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 
39. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, 

класного чину і державних нагород. 
40. Обов'язкові роботи. 
41. Виправні роботи. 
42. Покарання, що призначаються військовослужбовцям. 
43. Обмеження по військовій службі. 
44. Порядок відбування арешту військовослужбовцями. 
45. Обмеження волі. 
46. Арешт. 

http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/6.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/7.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/8.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/8.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/9.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/10.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/11.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/12.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/13.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/14.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/15.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/16.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/17.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/18.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/19.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/20.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/21.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/22.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/23.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/24.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/25.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/26.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/27.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/28.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/29.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/30.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/31.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/32.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/33.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/34.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/35.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/35.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/36.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/36.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/37.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/38.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/39.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/40.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/41.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/42.htm
http://bibliograph.com.ua/ugolovnoe-pravo-2/43.htm
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47. Позбавлення волі на певний строк. 
48. Довічне позбавлення волі. 
49. Призначення покарання. 
50. Загальні начала призначення покарання. 
51. Обставини, які пом'якшують покарання. 
52. Призначення покарання за наявності пом'якшуючих обставин. 
53. Обставини, які обтяжують покарання. 
54. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний 

злочин. 
55. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про 

поблажливість. 
56. Призначення покарання при рецидиві злочинів. 
57. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 
58. Порядок визначення строків покарань при їх складанні та заліку. 
59. Умовне засудження. 
60. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. 
61. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 

каяттям. 
62. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

з потерпілим. 
63. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

обстановки. 
64. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 

строків давності. 
65. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
66. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. 
67. Звільнення від відбування покарання у зв'язку з хворобою. 
68. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають 

малолітніх дітей. 
69. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності обвинувального вироку суду. 
70. Амністія. Помилування. 
71. Судимість. 
72. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. примусові заходи медичного характеру. 
73. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. Види і розміри покарань, призначуваних 
неповнолітнім. 

74. Особливості призначення покарання неповнолітнім. Застосування до 
неповнолітніх примусових заходів виховного впливу. Звільнення 
неповнолітніх від відбування покарання. Строки давності. Погашення 
судимості. 

75. Застосування примусових заходів медичного характеру. 
76. Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання 
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при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних 
цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного сбору чи 
голографічних захисних елементів (ст.199 КК). 

77. Кримінальна відповідальність за шахрайство (ст. 190 КК). 
78. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). 
79. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). 
80. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах ( ч. 2, ст. 115 КК). 
81. Контрабанда (ст. 201 КК). 
82. Поняття та основи кваліфікації злочинів. 
83. Кримінальна відповідальність за грабіж (ст. 186 КК). 
84. Кримінальна відповідальність за диверсію (ст. 113 КК) та її 

відмінність від суміжних складів. 
85. Поняття та система кримінального права України. 
86. Кримінальна відповідальність за крадіжку (ст. 185 КК). 
87. Корисні посягання на власність без ознак розкрадання. 
88. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. 
89. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК). 
90. Кримінальна відповідальність за зґвалтування (ст. 152 КК). 
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