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Питання для самоконтролю 
 

Кримінальне право. (Карне право) визнана однією   з 
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним 
планом Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого. 
Предметом вивчення даного курсу є склади злочинів, які передбачені в 
Особливій частині Кримінального кодексу України.  

Глибоке засвоєння і розуміння студентами елементів та ознак складів 
злочинів є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, 
зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів 
тощо. 

Для всебічного засвоєння особливої частини кримінального права 
необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне 
право (загальна частина), цивільне, адміністративне, фінансове, трудове,  та 
інші галузі права В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі 
питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, 
поняття правовідносин в системі кримінального права і підстав їх 
виникнення, порушення кримінального провадження, поняття та ознаки 
злочину, майнові відносини, податкові відносини та т. ін.   

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами 
елементів складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, 
оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу 
України, нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами 
Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального 
законодавства;вироблення навиків застосування кримінально-правових норм 
до конкретних життєвих ситуацій. 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомлення 
студентів з основними положеннями кримінального законодавства; сприяння 
глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювання їх до самостійної 
роботи. Крім того до завдань дисципліни входять також питання 
ознайомлення з системою особливої частини кримінального права і та 
формування навичок використовувати її складові елементи при вирішенні 
конкретних правових питань, засвоєння теоретичних положень та їх 
застосування на практиці, розвиток навичок складання відповідних 
документів, що стосуються притягнення винного до кримінальної 
відповідальності, розвиток вміння проводити кваліфікацію злочинів та  
розмежовувати склади злочинів між собою і з суміжними посяганнями. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
систему Особливої частини КК України; 
зміст основних ознак всіх складів злочинів; 
зміст кваліфікуючих ознак складів злочинів; 
вміти: 



 
 

 5 

визначати поняття Особливої частини кримінального права; 
визначати елементи та ознаки складів злочинів; 
застосовувати відповідні положення у практичних ситуаціях; 
користуватися КК України, нормативно-правовими актами інших галузей 
права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань 
застосування кримінального законодавства; 
проводити кримінально-правову оцінку вчинених діянь; 
записувати формулу кваліфікації вчиненого і формулювання обвинувачення. 
 

Тематичний 
план дисципліни «Кримінальне право.Карне право. Особлива частина» 

 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль 1 Загальні поняття особливої частини 

кримінального права та найбільш небезпечні злочини   
1 Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права 

України 
2 Злочини проти основ національної безпеки України 
3 Злочини проти життя і здоров’я особи 
4 Злочини проти волі, честі та гідності особи 
5 Злочини проти статевої свободи та статевої  

недоторканності особи 
 Змістовий модуль 2. Злочини проти основних прав громадян у 

соціальній сфері  та сфері виробництва 
6 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих права і свобод 

людини і громадянина 
7 Злочини проти власності 
8 Злочини у сфері господарської діяльності 

9 Злочини проти довкілля 
10 Злочини проти громадської безпеки 
11 Злочини проти безпеки виробництва  
12 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

 Змістовий модуль 3 Злочини проти громадського порядку та 
здоров'я населення  

13 Злочини проти громадського порядку та моральності 
14 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 
 Змістовий модуль 4 Злочини проти органів держави та інформації 

15 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

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

17 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
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18 Злочини у сфері службової діяльності 
19 Злочини проти правосуддя 

 Змістовий модуль 5 Військові злочини та злочини проти миру і 
безпеки людства 

20 Військові злочини 
21 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

 
 

Всього 90 

 
Зміст дисципліни «Кримінальне право (Карне право) 

 
Змістовий модуль 1 Загальні поняття особливої частини кримінального 
права та найбільш небезпечні злочини   
 
Тема  1.Поняття, значення та система Особливої частини кримінального 
права України 

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи 
кваліфікації злочинів. Система Особливої частини кримінального права 
Норми Особливої частини Кримінального кодексу України  Норми Загальної 
та Особливої частини кримінального права як певні підсистеми 
Кримінального кодексу України. Кваліфікація діянь, які мають ознаки 
злочинів. Звільнення від кримінальної відповідальності. Покарання за 
злочини. Кваліфікація злочину її визначення  Принципи кваліфікації 
злочинів. Структура кваліфікації злочинів Передумови правильної 
кваліфікації злочинів. Підстави кваліфікації злочинів. Юридичне закріплення 
результатів кваліфікації злочинів. Значення кваліфікації злочинів  

 
Тема  2.Злочини проти основ національної безпеки України 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ націо-
нальної безпеки України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; 
посягання на життя державного чи громадського діяча: аналіз юридичних 
складів злочинів. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість 
України; диверсія: аналіз юридичних складів злочинів та характеристика 
кваліфікуючих ознак. Державна зрада; шпигунство: аналіз юридичних 
складів злочинів та умови звільнення від кримінальної відповідальності. 
 
Тема  3.Злочини проти життя і здоров'я особи 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти життя. Поняття, 
ознаки і види вбивств. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом'якшуючих 
обставин та умисне вбивство при обтяжуючих обставинах: аналіз юридичних 
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складів злочину та характеристика обставин, що обтяжують умисне 
вбивство. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 
хвилювання; інші умисні вбивства при пом'якшуючих обставин: аналіз 
юридичних складів злочинів та характеристика обставин, що пом'якшують 
відповідальність за ці злочини. Вбивство через необережність, доведення до 
самогубства, погроза вбивством: аналіз юридичних складів злочинів та 
характеристика обтяжуючих обставин. Загальна характеристика і види 
злочинів проти здоров'я людини. Поняття тілесного ушкодження, його види, 
медичні та юридичний критерії. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Побої і 
мордування; катування; аналіз юридичних складів злочинів та 
характеристика обтяжуючих обставин. Зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Необережне тяжке або 
середньої тяжкості тілесне ушкодження. Неналежне виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Залишення в 
небезпеці. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей. Порушення прав пацієнта. Незаконне проведення дослідів над 
людиною. Аналіз юридичних складів злочинів та характеристика 
обтяжуючих обставин. 
 
Тема  4.Злочини проти волі, честі та гідності особи 
 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти волі, честі та 
гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 
Захоплення заручників. Підміна дитини, торгівля людьми або інша незаконна 
угода щодо людини: аналіз юридичних складів злочину та характеристика 
обтяжуючих та особливо обтяжуючих обставин. Експлуатація дітей; 
незаконне поміщення в психіатричний заклад: аналіз юридичних складів 
злочинів та характеристика кваліфікуючих ознак. 
 
Тема  5.Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
особи 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи. Зґвалтування; насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом: аналіз юридичних складів 
злочинів та характеристика обтяжуючих обставин. Примушування до вступу 
в статевий зв’язок; статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; 
розбещення неповнолітніх: аналіз юридичних складів злочинів та 
характеристика обтяжуючих обставин. 
 
Змістовий модуль 2.Злочини проти основних прав громадян у соціальній 
сфері  та сфері виробництва 
 
Тема  6.Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина 
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Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти виборчих, трудових 
та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Перешкоджання 
здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі. 
Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. 
Порушення таємниці голосування. Порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. 
порушення недоторканості приватного життя. Порушення недоторканості 
житла. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 
іншої кореспонденції. Ухилення від сплати аліментів. Злісне невиконання 
обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена 
опіка чи піклування. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). 
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, 
громадських організацій. Перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів. Грубе порушення законодавства про працю. Примушування до 
участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Порушення 
авторського права і суміжних прав. Пошкодження релігійних споруд чи 
культових будинків. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду, 
посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних 
віровчень чи виконання релігійних обрядів. Порушення права на отримання 
освіти. 
 
Тема  7.Злочини проти власності 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності. Поняття 
розкрадання майна, його ознаки, форми та види. Крадіжка; грабіж, їх 
поняття, аналіз юридичних складів злочинів та характеристика 
кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак. Розбій, його поняття, 
особливість конструкції складу злочину, характеристика кваліфікуючих і 
особливо кваліфікуючих ознак. Вимагання та шахрайство: аналіз юридичних 
складів злочинів та характеристика кваліфікуючих та особливо 
кваліфікуючих ознак. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем. Заподіяння майнової шкоди 
шляхом обману або зловживання довірою. Умисне знищення або 
пошкодження майна: аналіз юридичних складів злочинів та характеристика 
кваліфікуючих ознак. Необережне знищення або пошкодження майна; 
порушення обов’язків щодо охорони майна: аналіз юридичних складів 
злочинів. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 
 
 
Тема  8.Злочини у сфері господарської діяльності 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері господарської 
діяльності. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в України з метою збуту або збут підроблених грошей, державних 
цінних паперів чи білетів державної лотереї. Контрабанда; порушення 
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порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Зайняття 
забороненими видами господарської діяльності. Незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 
Фіктивне підприємництво. Умисне порушення вимог законодавства про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, 
які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом 
порядку. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 
Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних 
квитків. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут неза-
конно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи 
контрольних марок. Фіктивне банкрутство; доведення до банкрутства. Обман 
покупців та замовників. Примушування до антиконкурентних узгоджених 
дій. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне 
збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або 
банківської таємниці 
 
Тема  9.Злочини проти довкілля 
 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля. 
Порушення правил екологічної безпеки; невжиття заходів щодо ліквідації 
наслідків екологічного забруднення. Приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан або захворюваність населення; забруднення 
або псування земель. Безгосподарське використання земель; порушення 
правил охорони надр. Забруднення атмосферного повітря; порушення правил 
охорони вод. Забруднення моря; порушення законодавства про 
континентальний шельф України. Знищення або пошкодження лісових 
масивів; незаконна порубка лісу; порушення законодавства про захист 
рослин. Незаконне полювання; незаконне зайняття рибним, звіриним або ін-
шим водним добувним промислом: аналіз юридичних складів злочинів та 
характеристика обтяжуючих обставин. 
 
Тема  10.Злочини проти громадської безпеки 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадської безпеки. 
Створення злочинної організації; сприяння учасникам злочинних організацій 
та укриття їх злочинної діяльності. Бандитизм; терористичний акт: аналіз 
юридичних складів злочинів та характеристика обтяжуючих і особливо 
обтяжуючих обставин. Втягнення у вчинення терористичного акту; публічні 
заклики до вчинення терористичного акту. Створення терористичної групи 
чи терористичної організації;сприяння вчиненню терористичного акту. 
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 
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чи пошкодження об’єктів власності; створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань. Напад на об’єкти, на яких є предмети, 
що становлять підвищену небезпеку для оточення; викрадення, 
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем. Незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; 
недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Незаконне 
поводження з радіоактивними матеріалами; незаконне виготовлення 
ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний 
матеріал або випромінює радіацію: аналіз юридичних складів злочину та 
характеристика обтяжуючих і особливо обтяжуючих обставин 
 
Тема  11.Злочини проти безпеки виробництва 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки ви-
робництва. Порушення вимог законодавства про охорону праці; порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою; 
порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах: аналіз юридичних складів злочинів та 
характеристика обтяжуючих обставин. Порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки; порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд: аналіз юридичних складів злочинів та характеристика обтяжуючих 
обставин. 
 
Тема  12.Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 
 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації 
залізничного, водного чи повітряного транспорту; пошкодження шляхів 
сполучення і транспортних засобів. Угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна; блокування 
транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. 
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових 
обов’язків; порушення правил повітряних польотів. Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами; випуск в експлуатацію технічно несправних 
транспортних засобів або інше порушення їх експлуатацію. Порушення 
правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху; 
незаконне заволодіння транспортним засобом.  
 
 
Змістовий модуль 3 Злочини проти громадського порядку та здоров'я 
населення 
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Тема  13.Злочини проти громадського порядку та моральності 
 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти громадського 
порядку та моральності. Групове порушення громадського порядку; масові 
заворушення: аналіз юридичних складів злочинів та характеристика 
обтяжуючих обставин. Заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку; хуліганство. Наруга над могилою; знищення, 
руйнування або пошкодження пам’яток-об’єктів культурної спадщини та 
самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці. 
Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 
документів Національного архівного фонду; жорстоке поводження з твари-
нами. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують 
культ насильства і жорстокості; ввезення, виготовлення, збут і розповсю-
дження порнографічних предметів. Створення або утримання місць розпусти 
і звідництво; сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією; 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: аналіз юридичних складів 
злочинів та характеристика обтяжуючих і особливо обтяжуючих обставин 
 
Тема  14.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 
населення 
 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 
інших злочинів проти здоров’я населення. Контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням 
службовим становищем. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживанням 
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням; незаконне 
введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів 
або психотропних речовин; порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих 
речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів; незаконна 
організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. 
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Порушення правил 
боротьби з епідеміями 
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Змістовий модуль 4 Злочини проти органів держави та інформації 
 
Тема  15 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 
мобілізації. Розголошення державної таємниці; втрата документів, що містять 
державну таємницю; передача або збирання відомостей, що становлять 
конфіденційну інформацію, яка є власністю держави: аналіз юридичних 
складів злочинів та характеристика обтяжуючих обставин. Порушення 
правил міжнародних польотів; ухилення від призову на строкову військову 
службу: аналіз юридичних складів злочинів. Ухилення від призову за 
мобілізацією; ухилення від військового обліку або спеціальних зборів: аналіз 
юридичних складів злочинів  
 
 
Тема  16.Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об’єднань громадян 
 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. 
Наруга над державними символами; незаконне підняття Державного Прапора 
України на річковому або морському судні. Незаконне перешкоджання 
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій; 
захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Опір 
представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві; втручання в діяльність працівника 
правоохоронного органу. Втручання у діяльність державного діяча; погроза 
або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Погроза або 
насильство щодо державного чи громадського діяча; погроза або насильство 
щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. 
Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного 
органу; умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський обов’язок. Перешкоджання 
діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Посягання 
на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця; захоплення представника влади або працівника 
правоохоронного органу як заручника. Примушування до виконання чи 
невиконання цивільно-правових зобов’язань; самоправство: аналіз 
юридичних складів злочинів та характеристика кваліфікуючих і особливо 
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кваліфікуючих ознак. Викрадення, привласнення, вимагання документів, 
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження; підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів: 
аналіз юридичних складів злочинів та характеристика обтяжуючих обставин. 
 
Тема  17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку. Несанкціоноване втручання в роботу 
електронно-обчислюваних 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-обчислюваних машинах (комп’ютерах) автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації; 
несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно - 
обчислюваних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 
комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 
особою, яка має право доступу до неї. Порушення правил експлуатації 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил 
захисту інформації, яка в них оброблюється; перешкоджання роботі 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового 
розповсюдження повідомлень електрозв’язку. 
 
 
Тема  18. Злочини у сфері службової діяльності 
 
Поняття службової особи, загальна характеристика і види злочинів у сфері 
службової діяльності. Зловживання владою або службовим становищем; 
перевищення влади або службових повноважень: аналіз юридичних складів 
злочинів та характеристика кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих 
ознак.Службове підроблення, службова недбалість: аналіз юридичних 
складів злочинів та характеристика обтяжуючих обставин. Незаконне 
збагачення. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми. Підкуп особи, яка надає 
публічні послуги. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі. Зловживання впливом. Провокація підкупу.   
 
 
Тема  19. Злочини проти правосуддя 
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Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. 
Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою; 
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 
Примушування давати показання; порушення права на захист. 
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення 
ухвали або постанови; порушення правил адміністративного нагляду. 
Втручання в діяльність судових органів; втручання в діяльність захисника чи 
представника особи. Невиконання судового рішення; погроза або насильство 
щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Погроза або насильство 
щодо захисника чи представника особи; умисне знищення або пошкодження 
майна судді, народного засідателя чи присяжного. Умисне знищення або 
пошкодження майна захисника чи представника особи; посягання на життя 
судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною із здійсненням правосуддя. Посягання на життя захисника чи 
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи пере-
кладача від виконання покладених на них обов’язків; перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від да-
вання показань чи висновку. Ухилення від відбування покарання у виді 
обмеження волі та у виді позбавлення волі. Дії, що дезорганізують роботу 
виправних установ; втеча з місця позбавлення волі або з-під варти.  
 
 
Змістовий модуль 5.Військові злочини та злочини проти миру і безпеки 
людства 
 
Тема  20. Військові злочини 
 

Поняття військового злочину, загальна характеристика та види злочинів 
проти встановленого порядку несення військової служби. Непокора. 
Невиконання наказу. Опір начальникові або примушування його до 
порушення службових обов'язків Порушення статутних правил 
взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 
підлеглості. Дезертирство. Ухилення від військової служби шляхом 
самокалічення або іншим способом. Втрата військового майна. Порушення 
правил поводження зі зброєю. Здача або залишення ворогові засобів ведення 
війни. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. 
Добровільна здача в полон. Мародерство.  

Тема  21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку 
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Загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. Пропаганда війни. Виготовлення, поширення 
комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Планування, 
підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Застосування зброї 
масового знищення. Екоцид. Геноцид. Піратство. Найманство.  

 

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального 
процесу. Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину 
запланованих програмою, то окремі питання дисципліни виносять для 
самостійного вивчення студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Актуальні 
питання кримінального права» 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,  також наводиться перелік 
рекомендованих нормативно – правових актів та 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 опрацьовується під час 
лекційних та семінарських занять. 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ  
Однією із складових успішного засвоєння курсу «Кримінальне право. 

(Карне право)», а також обов’язковою передумовою допуску до заліку є 
виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи передбачає 
висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті (про вибір 
варіанту – нижче, в пункті 2).  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної 
літератури з курсу теорії держави і права або основ держави і права. 
Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами 
найважливіших правових категорій. 
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 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 з його 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 
двохбальною системою: «зарахована» або «не зарахована». Якщо робота не 
зарахована, то вона повертається студенту з вимогою допрацювати її або 
виконати знов. 
 

Теми контрольних робіт 
 

1. Контрабанда.  
2. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності суб’єктів господарювання. 
3. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних 

паперів. 
4. Злочини у сфері обслуговування. 
5. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля. 
6. Злочини проти екологічної безпеки. 
7. Забруднення атмосферного повітря.  
8. Порушення правил охорони вод.  
9. Забруднення моря.  
10. Злочини у сфері використання землі та її надр. 
11. Забруднення або псування земель.  
12. Злочини в сфері використання рослинного світу. 
13. Злочини в сфері використання тваринного світу. 
14. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки та їх 

система.  



 
 

 17 

15. Створення злочинних об’єднань, участь у них та у вчинюваних ними 
або пов’язаних із ними злочинах. 

16. Створення злочинної організації.  
17. Бандитизм. Поняття та ознаки банди.  
18. Терористичний акт.  
19. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності.  
20. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення.  
21. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем. 

22. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.  
23. Порушення вимог законодавства про охорону праці.  
24. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою.  
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  

 
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.  

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір 
приросту знань, їх корекція. 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 
журнали 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 в Університеті 
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 інше); 
контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, передбаченому в 
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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 з самостійної 
роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в 
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття 
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. 

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 оцінки 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). 
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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 в відомостях 
обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні 
оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути 
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше 
як 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 нижченаведеної 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 

 
Оцінк

а в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 
100 

Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом 
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені 
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програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна 
робота без помилок або з однією незначною помилкою. 

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом 
в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання,  виконані, якість 
виконання  більшості з них оцінено числом балів, 
близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
практичні навички роботи з освоєним 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 декількома незначними помилками або з однією–
двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
неповністю, але прогалини не носять істотного 
характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 
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 освоєний 
частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконана, або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, 
що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 
(„не 

зараховано”) 

F
X 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу 
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи 
не сформовані, більшість передбачених програм 
навчання, навчальних завдань не виконано, або якість 
їхнього 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 
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потребує повної переробки 
 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття кримінально-правової кваліфікації.  
2. Елементи та ознаки складу злочину, їх значення для кримінально-правової 

кваліфікації.  
3. Склад злочину - правова модель і юридична основа кримінально-правової 

кваліфікації. Формула кримінально-правової кваліфікації. 
4. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти 

основ національної безпеки України. 
5. Злочини, що посягають на безпеку України у політичній, інформаційній, 

соціальній, науково-технічній і воєнній сферах. 
6. Конкуренція норм Особливої частини кримінального законодавства, її 

відмінність від ідеальної сукупності.  
7. Кваліфікація дій за наявності множинності злочинів. Відмінність 

конкуренції норм від їх колізії. 
8. Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя, 

забезпечення принципів справедливості та гуманізму. 
9. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти 

основ національної безпеки України. 
10. Державна зрада. 
11. Злочини, що посягають на конституційний лад, територіальну цілісність 

України. 
12. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Поняття, 

склад і види цього злочину. 
13. Диверсія. Поняття і склад злочину. 
14. Поняття і види злочинів проти життя та здоров’я особи. 
15. Злочини проти життя, їх загальна характеристика і види. 
16. Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину.  
17. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.  
18. Вбивство через необережність. Поняття, склад і види цього злочину. 
19. Злочини проти здоров’я, їх характеристика і види. 
20. Поняття і види тілесних ушкоджень. 
21. Побої і мордування. Поняття, склад і види цього злочину. 
22. Катування. Поняття, склад і види цього злочину. 
23. Злочини проти особистої волі. 
24. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і 

види цього злочину. 
25. Захоплення заручників. Поняття, склад і види цього злочину. 
26. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. Види об’єктів цих злочинів.  
27. Поняття статевої свободи та статевої недоторканості. 
28. Зґвалтування. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної 

сторони. 
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29. Поняття безпорадного стану потерпілої особи.  
30. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

Примушування до вступу у статевий зв’язок.  
31. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина.  
32. Проблема місця норм, що передбачають відповідальність за посягання на 

виборчі, трудові та інші особисті права у системі Особливої частини 
кримінального права. 

33. Злочини проти виборчих прав. 
34. Перешкоджання здійсненню виборчого права.  
35. Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його 

вчинення.  
36. Порушення законодавства про референдум.  
37. Злочини проти трудових прав. 
38. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.  
39. Грубе порушення законодавства про працю.  
40. Примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку.  
41. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат.  
42. Злочини проти сім ’ї. 
43. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.  
44. Зловживання опікунськими правами.  
45. Порушення авторського права й суміжних прав.  
46. Злочини проти свободи совісті. 
47. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або ставлення до релігії.  
48. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.  
49. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду.  
50. Порушення недоторканності житла.  
51. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через 
комп’ютер.  

52. Порушення недоторканності приватного життя. 
53. Поняття, загальна характеристика злочинів проти власності.  
54. Система злочинів проти власності. 
55. Крадіжка. Поняття. Зміст таємності викрадення.  
56. Грабіж. Основний та додатковий безпосередні об’єкти.  
57. Розбій. Поняття й ознаки. Основний та додатковий безпосередні об’єкти. 
58. Вимагання. Основний і додатковий безпосередні об’єкти.  
59. Шахрайство. 
60. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем.  
61. Некорисливі злочини проти власності. 
62. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері господарської 

діяльності. 
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63. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем 
України. 

64. Контрабанда.  
65. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності суб’єктів господарювання. 
66. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних 

паперів. 
67. Злочини у сфері обслуговування. 
68. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля. 
69. Злочини проти екологічної безпеки. 
70. Забруднення атмосферного повітря.  
71. Порушення правил охорони вод.  
72. Забруднення моря.  
73. Злочини у сфері використання землі та її надр. 
74. Забруднення або псування земель.  
75. Злочини в сфері використання рослинного світу. 
76. Злочини в сфері використання тваринного світу. 
77. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки та їх 

система. Створення злочинних об’єднань, участь у них та у вчинюваних 
ними або пов’язаних із ними злочинах. 

78. Створення злочинної організації.  
79. Бандитизм. Поняття та ознаки банди.  
80. Терористичний акт.  
81. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності.  
82. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку 

для оточення.  
83. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

84. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.  
85. Порушення вимог законодавства про охорону праці.  
86. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою.  
87. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах.  
88. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.  
89. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.  
90. Загальна характеристика та система злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 
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