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Пояснювальна записка  
 

Актуальність та необхідність вивчення цієї навчальної дисципліни 
зумовлена необхідністю набуття студентами знань у галузі кримінального 
права України. Знання основоположних інститутів загальної частини 
кримінального права є необхідними для подальшого вивчення Особливої 
частини кримінального права, а також для правильного практичного 
застосування норм Кримінального кодексу України; вивчення Загальної 
частини кримінального права передбачає засвоєння студентами різних 
теоретичних концепцій, дискусійних положень, вміння критичного 
осмислення проблемних питань, розвиток правового мислення, що допоможе 
правильно зорієнтуватися в матеріалі і визначитися з конкретним обсягом 
інформації; правильне уявлення про базисні положення кримінального права 
дозволяють визначити усі обставини вчинення злочину, правильно 
кваліфікувати злочинне діяння,  призначити вид покарання та визначити його 
міру у відповідності із суспільною небезпечністю вчиненого діяння, а також 
обґрунтувати необхідність криміналізації або декриміналізації певного 
протиправного діяння.  

Мета вивчення дисципліни: набуття знань з питань кримінального права 
України, зокрема засвоєння основних положень кримінального 
законодавства України, поняття злочину, складу злочину, кримінальної 
відповідальності та покарання. 

Предмет дисципліни: поняття кримінальної відповідальності, злочину, 
складу злочину, співучасті у злочині, множинності злочинів, обставин, що 
виключають злочинність діяння, покарання, призначення покарання, 
звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. 

У результаті вивчення дисципліни «Кримінальне право України. Загальна 
частина» студент повинен: 

- знати: загальні засади кримінальної відповідальності, поняття злочину, 
складу злочину, співучасті у злочині, множинності, обставин, що 
виключають злочинність діяння, покарання, призначення покарання, 
звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. 

- вміти: використовувати на практиці відповідні теоретичні положення, 
правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального законодавства. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни 
«Кримінальне право. Загальна частина  » 

 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль І Основні  положення загальної частини 

кримінального права      
1 Кримінальне право як галузь права та юридична наука 
2 Кримінальний закон 
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3 Поняття злочину, його види та стадії 
4 Поняття кримінальної відповідальності та склад злочину 
 Змістовий модуль 2.   Складові елементи злочину      
5 Об’єкт злочину 
6 Об’єктивна сторона злочину 
7 Суб’єкт злочину 
8 Суб’єктивна сторона злочину 
  Змістовий модуль 3.   Характеристики злочинів  
9 Співучасть у злочині 

10 Множинність злочинів 
11 Обставини, що виключають злочинність діяння 
12 Звільнення від кримінальної відповідальності 

 Разом 90 годин 
 

 
 

Зміст дисципліни  
Змістовий модуль №1 Основні положення загальної частини 

кримінального права  
 

Тема № 1 Кримінальне право як галузь права та юридична наука   
 
Поняття, предмет і метод кримінального права. Завдання кримінального 
права України. Кримінальне право і суміжні галузі права. Система 
кримінального права України. Принципи кримінального права України. 
Становлення і розвиток кримінального законодавства України. 
Кримінальний закон як джерело кримінального права. Система і загальна 
характеристика чинного Кримінального кодексу України. Поняття, структура 
і види кримінально-правових норм. Чинність кримінального закону в 
просторі. Чинність кримінального закону щодо осіб. Чинність кримінального 
закону у часі. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 
   

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Система кримінального права   
2. Кримінальне право і суміжні галузі права.  
3. Система кримінального права України.  
4. Принципи кримінального права України.  
5. Становлення і розвиток кримінального законодавства України. 
6. Кримінальний закон як джерело кримінального права.  
7. Система і загальна характеристика чинного Кримінального кодексу 

України  
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Теми для рефератів 
 
1. Проблемні питання конституційних принципів кримінального 
законодавства. 
2. Кримінальний закон як джерело кримінального права 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

Тема № 2 Кримінальний закон 
 
Кримінальний закон як джерело кримінального права. Система і 

загальна характеристика чинного кримінального кодексу України. Поняття, 
структура і види кримінально-правових норм. Диспозиція і санкція в 
кримінальному праві України. Чинність кримінального закону в просторі. 
Чинність кримінального закону щодо осіб. Чинність кримінального закону у 
часі. Поняття та види тлумачення кримінального закону. Внесення змін до 
кримінального законодавства. Співвідношення термінів “кримінальний 
закон», “закон про кримінальну відповідальність», “кримінальне 
законодавство» і “кримінальне право». Співвідношення норм національного 
та міжнародного права Територіальний, національний, універсальний та 
реальний принципи дії закону. Проміжний кримінальний закон. Зворотна 
сила кримінального закону. Видача особи (екстрадиція), яка обвинувачується 
у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення злочину. 
Дипломатичні та консульські імунітети. Тлумачення кримінального закону 
залежно від суб’єкта, способів та обсягу тлумачення. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Конституція України і норми кримінального права  
2. Кримінальний закон як джерело кримінального права. 
3. Система і загальна характеристика чинного кримінального кодексу 

України. 
4. Поняття, структура і види кримінально-правових норм. 
5. Чинність кримінального закону в просторі. 
6. Чинність кримінального закону щодо осіб. 
7. Чинність кримінального закону у часі. 
8. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 
9. Система кримінального законодавства 
10. Зміни в кримінальному  законодавстві  

 
Теми для рефератів 

 
Співвідношення норм національного та міжнародного права в галузі 

кримінального права  
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Зворотна сила кримінального закону 
Видача особи (екстрадиція), яка обвинувачується у вчиненні злочину та 

особи, яка засуджена за вчинення злочину 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

 
Тема № 3 Поняття злочину, його види та стадії  
 

Класифікація потенційних злочинів. Формальне, матеріальне та 
формально-матеріальне визначення злочину. Відмінність злочину від інших 
правопорушень. Поняття попередньої злочинної діяльності. Момент 
закінчення окремих видів злочинів і практичне значення правильності його 
встановлення; відмінність готування від виявлення умислу. Відмінність 
замаху від готування до злочину. Замах на непридатний об’єкт та замах з 
непридатними засобами. Дійове каяття і його відмінність від добровільної 
відмови. Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину. Види додаткового 
об’єкту злочину. Значення предмету злочину. Потерпілий від злочину. 

 
 

Питання для самоконтролю 
  

1. Поняття і ознаки злочину. 
2. Поняття і ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки 

злочину. 
3. Класифікація злочинів. 
4. Поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого і 

особливо тяжкого злочину. 
5. Поняття і види стадій вчинення злочину. 
6. Поняття закінченого та незакінченого злочину. 
7. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. 
8. Поняття замаху на злочин. 
9. Види замаху на злочин. 
10. Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від 

вчинення злочину. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Поняття закінченого та незакінченого злочину. 
2. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. 
3. Поняття та види замаху на злочин. 
4. Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від 

вчинення злочину. 
 

Література [14; 19; 20; 24; 26—28] 
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Тема № 4 Поняття кримінальної відповідальності та склад злочину  
 

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Форми реалізації 
кримінальної відповідальності. Межі кримінальної відповідальності. 
Підстава кримінальної відповідальності форми реалізації кримінальної 
відповідальності. Початок і закінчення кримінальної відповідальності. 
Елементи і ознаки складу злочину. Види складів злочину. Значення 
правильної кваліфікації злочинів.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Форми реалізації кримінальної відповідальності.  
2. Межі кримінальної відповідальності.  
3. Підстава кримінальної відповідальності форми реалізації кримінальної 

відповідальності.  
4. Початок і закінчення кримінальної відповідальності.  
5. Елементи і ознаки складу злочину.  
6. Види складів злочину.  
7. Значення правильної кваліфікації злочинів.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Поняття кваліфікації злочинів. 
2. Види кваліфікації злочинів 
3. Принципи кваліфікації злочинів. 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 
 
Змістовий модуль 2.  Складові елементи злочину      
 
Тема № 5 Об’єкт злочину  

 
Поняття і значення об’єкта злочину. Класифікація об’єктів злочину. 

Загальний об’єкт злочину і його значення. Родовий об’єкт злочину і його 
значення. Безпосередній об’єкт злочину і його значення. Поняття предмета 
злочину, його відмінність від об’єкта злочину, знарядь і засобів вчинення 
злочину. Вертикальна та горизонтальна класифікація об’єктів злочину. 
Суспільні відносини як об’єкти, що охороняються від злочинних посягань. 
Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину. Види додаткового об’єкту 
злочину. Значення предмету злочину. Потерпілий від злочину. 

 
 

Питання для самоконтролю 
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1. Поняття і значення об’єкта злочину.  
2. Класифікація об’єктів злочину.  
3. Загальний об’єкт злочину і його значення.  
4. Родовий об’єкт злочину і його значення.  
5. Безпосередній об’єкт злочину і його значення.  
6. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкта злочину, знарядь і 

засобів вчинення злочину.  
7. Вертикальна та горизонтальна класифікація об’єктів злочину.  
8. Суспільні відносини як об’єкти, що охороняються від злочинних посягань. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину.  
2. Види додаткового об’єкту злочину.  
3. Значення предмету злочину. 
 

Література [3,4,5,7,8,9,11,23,24,25] 
 
Тема № 6 Об’єктивна сторона злочину 
 

 Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину. 
Суспільно-небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони складу 
злочину. Суспільно-небезпечні наслідки, їх поняття і види. Причинний 
зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно-небезпечними 
наслідками. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину: 
спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину. Зв’язок 
об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину. Умови відповідальності 
за злочинну бездіяльність. Значення непереборної сили, фізичного та 
психічного примусу для вирішення питання про кримінальну 
відповідальність. Філософське поняття причинного зв’язку та розуміння його 
у кримінальному праві. Характеристика умов, які не були причиною 
наслідків, але сприяли їх настанню. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину. 
2. Суспільно-небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони 

складу злочину.  
3. Суспільно-небезпечні наслідки, їх поняття і види.  
4. Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно-

небезпечними наслідками.  
5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину: спосіб, місце, 

час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину.  
6. Зв’язок об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину.  
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7. Умови відповідальності за злочинну бездіяльність. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Суспільно-небезпечні наслідки, їх поняття і види.  
2. Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно-

небезпечними наслідками.  
3. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину: спосіб, місце, 

час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину. 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

 
Тема № 7 Суб’єкт злочину 
 

Організація визначення суб'єкту злочину. Поняття і ознаки суб’єкта 
злочину. Поняття та види спеціального суб’єкта злочину. Фізична особа як 
суб’єкт злочину. Вік як ознака суб’єкта злочину. Осудність як ознака 
суб’єкта злочину. Поняття і критерії неосудності. Поняття і кримінально-
правове значення обмеженої осудності. Поняття, мета примусових заходів 
медичного характеру та особи, до яких вони застосовуються. Види 
примусових заходів медичного характеру. Відповідальність за злочини, 
вчинені у стані сп’яніння. Можливість законодавчого вирішення питання про 
юридичну особу як суб’єкт злочину. Суб’єкт злочину і особа злочинця. 
Обставини, покладені в основу визначення віку, з досягненням якого особа 
може вважатися суб‘єктом злочину. Кримінально-правове значення 
неосудності. Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп’яніння 
внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 
одурманюючих речовин, і її обґрунтування в теорії кримінального права. 
Продовження, зміна або припинення примусових заходів медичного 
характеру. Примусове лікування. 
 

 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Організація визначення суб'єкту злочину.  
2. Поняття і ознаки суб’єкта злочину.  
3. Поняття та види спеціального суб’єкта злочину.  
4. Фізична особа як суб’єкт злочину.  
5. Вік як ознака суб’єкта злочину.  
6. Осудність як ознака суб’єкта злочину.  
7. Поняття і критерії неосудності.  
8. Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 
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Теми для рефератів 
 
1. Кримінально-правове значення неосудності.  
2. Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп’яніння внаслідок 

вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих 
речовин, і її обґрунтування в теорії кримінального права 

 
Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 

 
 

Тема № 8 Суб’єктивна сторона злочину 
 

Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину. 
Поняття та форми вини. Поняття та види умислу. Поняття та види 
необережності. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості. 
Складна (подвійна) форма вини. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: 
мотив і мета злочину, емоційний стан. Помилка в кримінальному праві та її 
вплив на кримінальну відповідальність. Об’єктивне та суб’єктивне ставлення 
у вину. Відмежування злочинної самовпевненості та непрямого умислу. 
Злочини, в яких можлива складна (подвійна) форма вини. Значення 
фактичної помилки для кримінально-правової кваліфікації. Відмінність 
помилки від відхилення дії. Злочини, вчинені у стані сильного душевного 
хвилювання.  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину.  
2. Поняття та форми вини.  
3. Поняття та види умислу.  
4. Поняття та види необережності.  
5. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості.  
6. Складна (подвійна) форма вини.  
7. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: мотив і мета злочину, 

емоційний стан.  
8. Помилка в кримінальному праві та її вплив на кримінальну 

відповідальність.  
9. Об’єктивне та суб’єктивне ставлення у вину.  
10. Відмежування злочинної самовпевненості та непрямого умислу. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Відмінність помилки від відхилення дії.  
2. Злочини, вчинені у стані сильного душевного хвилювання.  
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
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 Змістовий модуль 3  Характеристики злочинів 
 
Тема № 9 Співучасть у злочині 
 

Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Форми 
співучасті. Кримінальна відповідальність співучасників. Ексцес виконавця. 
Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину. Причетність до 
злочину. Важливість та особливості встановлення у співучасників мотиву та 
мети злочину. Відмінність співучасті від об‘єктивно зв‘язаних необережних 
злочинних діянь кількох осіб; від дій, які об‘єктивно сприяли вчиненню 
злочину, але суб‘єктивно не були спрямовані на це; від необережного 
сприяння умисному злочинові; від вчинення злочину двома чи більше 
особами при відсутності спільності посягання. Поняття організованої 
злочинності, мафії як явища в суспільстві. Відмінність підбурювання до 
злочину від діянь виконавця і організатора злочину та загальних закликів до 
злочинної діяльності. Особливості добровільної відмови організатора, 
підбурювача та пособника. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття та ознаки співучасті у злочині.  
2. Види співучасників.  
3. Форми співучасті.  
4. Кримінальна відповідальність співучасників.  
5. Ексцес виконавця.  
6. Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину.  
7. Причетність до злочину.  
8. Важливість та особливості встановлення у співучасників мотиву та мети 

злочину.  
9. Відмінність співучасті від об‘єктивно зв‘язаних необережних злочинних 

діянь кількох осіб.  
10. Поняття організованої злочинності, мафії як явища в суспільстві. 
 

Теми для рефератів 
 
1. Відмінність підбурювання до злочину від діянь виконавця і організатора 

злочину та загальних закликів до злочинної діяльності.  
2. Особливості добровільної відмови організатора, підбурювача та 

пособника. 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
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Тема  10. Множинність злочинів 
 

Поняття та види одиничних злочинів. Поняття множинності злочинів та 
її кримінально-правова характеристика. Повторність злочинів. Сукупність 
злочинів. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-
правових норм. Рецидив злочинів. Правові наслідки повторності, сукупності 
та рецидиву злочинів. Відмежування повторності злочинів та 
продовжуваного злочину.  Відмежування сукупності злочинів від складеного 
одиничного злочину. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції 
кримінально-правових норм. Кримінально-правове значення рецидиву. 
Особливості кваліфікації різних форм множинності. Поєднання у поведінці 
злочинця кількох форм множинності злочинів. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова 
характеристика.  
2. Повторність злочинів.  
3. Сукупність злочинів.  
4. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових 
норм.  
5. Рецидив злочинів.  
6. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.  
7. Відмежування повторності злочинів та продовжуваного злочину.   
8. Відмежування сукупності злочинів від складеного одиничного злочину. 

 
Теми для рефератів  

 
1. Кримінально-правове значення рецидиву.  
2. Особливості кваліфікації різних форм множинності.  
3. Поєднання у поведінці злочинця кількох форм множинності злочинів 

 
Тема  11. Обставини, що виключають злочинність діяння 

 
Поняття обставин, що виключають злочинність діяння. Види обставин, 

що виключають злочинність діяння. Кримінально-правове значення 
обставин, що виключають злочинність діяння. Кримінально-правова 
характеристика обставин, що виключають злочинність діяння: 
а) необхідна оборона; 
б) уявна оборона; 
в) затримання особи, що вчинила злочин; 
г) крайня необхідність. 
Кримінально-правова характеристика обставин, що виключають злочинність 
діяння: 
а) фізичний або психічний примус; 



 14 

б) виконання наказу або розпорядження; 
в) діяння, пов'язане з ризиком; 
г) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації. Правова природа 
обставин, що виключають злочинність діяння. Право кожної особи на 
необхідну оборону. Умови правомірності необхідної оборони за характером 
посягання та з погляду інтересів, що захищаються. Право на застосування 
зброї або будь-яких інших засобів чи предметів. Правомірність заподіяння 
шкоди злочинцю. Крайня необхідність як суб’єктивне право кожної особи та 
юридичний обов’язок відповідного кола осіб. Характеристика небезпеки у 
крайній необхідності та заподіяної шкоди. Крайня необхідність і необхідна 
оборона: спільність ознак та їх відмінності. Відшкодування збитків 
заподіяних в стані необхідної оборони і крайньої необхідності. Згода 
потерпілого. Виконання професійних, службових функцій 

 
Питання для самоконтролю  

 
1. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння.  
2. Види обставин, що виключають злочинність діяння.  
3. Кримінально-правове значення обставин, що виключають злочинність 

діяння  
4. Правова природа обставин, що виключають злочинність діяння.  
5. Право кожної особи на необхідну оборону.  
6. Умови правомірності необхідної оборони за характером посягання та з 

погляду інтересів, що захищаються.  
7. Право на застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів.  
8. Правомірність заподіяння шкоди злочинцю.  
9. Крайня необхідність як суб’єктивне право кожної особи та юридичний 

обов’язок відповідного кола осіб.  
10. Характеристика небезпеки у крайній необхідності та заподіяної шкоди. 

 
Теми для рефератів  

 
1. Правомірність заподіяння шкоди злочинцю.  
2. Крайня необхідність як суб’єктивне право кожної особи та юридичний 

обов’язок відповідного кола осіб.  
3. Характеристика небезпеки у крайній необхідності та заподіяної шкоди. 
4. Крайня необхідність і необхідна оборона: спільність ознак та їх 

відмінності. 
 

Тема  12 .Звільнення від кримінальної відповідальності 
 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення 
від кримінальної відповідальності. Відмежування звільнення від 
кримінальної відповідальності від суміжних правових інститутів. Звільнення 
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від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 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 у 
зв'язку із закінченням строків давності. Незастосування давності до окремих 
категорій злочинів. Амністія і помилування. Правова природа звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності.  
2. Види звільнення від кримінальної відповідальності.  
3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.  
4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим.  
5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи 

на поруки.  
6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

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

строків давності.  
8. Амністія і помилування.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Поняття та ознаки дійового каяття 
2. Поняття кримінально-правового компромісу 
3. Порядок обчислення строків давності 
4. Особи, до яких давність не застосовується 
5. Правова природа амністії та помилування 

 
Змістовий модуль 4.   Покарання в кримінальному праві 
 

Тема 13 . Поняття, мета, система та види покарань 
 
Поняття і ознаки покарання. Мета покарання. Поняття, ознаки і 

значення системи покарань. Класифікація покарань. Штраф як вид 
покарання. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу як вид покарання. Позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю як вид покарання. Громадські 
роботи як вид покарання. Виправні роботи як вид покарання. Службові 
обмеження для військовослужбовців як вид покарання. Конфіскація майна як 
вид покарання. Арешт як вид покарання. Обмеження волі як вид покарання. 
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид 
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покарання. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання. Довічне 
позбавлення волі як вид покарання. 

 
Питання для самоконтролю  

 
1. Співвідношення покарання і кримінальної відповідальності.  
2. Проблеми визначення мети покарання в теорії кримінального права.  
3. Кара як мета покарання.  
4. Загальна та спеціальна превенція як мета покарання.  
5. Виправлення засудженого як мета покарання.  
6. Класифікація покарань.  
7. Спеціальна конфіскація майна.  
8. Можливість заміни одного виду покарання іншим. 
 

Теми для рефератів  
 

1. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання.  
2. Довічне позбавлення волі як вид покарання. 

 
Тема  14.Призначення покарання 

 
Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. Обставини, що 
пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Призначення 
покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за даний 
злочин. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення 
покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань та 
зарахування строку попереднього ув’язнення. Обчислення строків покарання. 
  

Питання для самоконтролю 
 

1. Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст.  
2. Обставини, що пом’якшують покарання.  
3. Обставини, що обтяжують покарання.  
4. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Правова природа загальних засад призначення покарання; 
5. Врахування судом ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, 

обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання; 
6. Правила призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 
7. Призначення покарання за сукупністю злочинів у порядку, передбаченому 

ст.70 КК України; 
8. Призначення покарання за сукупністю вироків у порядку, передбаченому 

ст. 71 КК України; 
 

Теми для рефератів  
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1. Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст.  
2. Обставини, що пом’якшують покарання.  
3. Обставини, що обтяжують покарання.  
4. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 
 

Тема  15 Звільнення від покарання і його відбування. Погашення 
та зняття судимості 

 
Поняття і юридична природа звільнення від покарання та його відбування. 
Види звільнень від покарання та його відбування. Умови, порядок і правові 
наслідки звільнення від покарання та його відбування. Поняття і правове 
значення судимості. Виникнення і припинення судимості. Поняття і умови 
погашення судимості. Дострокове зняття судимості. 
 

Питання для самоконтролю 
 
 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання 
та його відбування.  

2. Умовне та безумовне звільнення від покарання та його види.  
3. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної 

небезпечності.  
4. Правова природа судимості.  
5. Обчислення строків погашення судимості.  
6. Порядок зняття судимості 

 
Теми для рефератів  

 
1. Поняття і правове значення судимості.  
2. Виникнення і припинення судимості.  
3. Поняття і умови погашення судимості.  
4. Дострокове зняття судимості. 

 
 

Тема  16.Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх 

 
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. Особливості застосування до неповнолітніх покарання. 
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання. Особливості звільнення 
неповнолітніх від відбування призначеного покарання. Особливості 
припинення судимості у неповнолітніх. Підстави встановлення в КК України 
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Підстави 
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встановлення особливостей кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх. Питання осудності та неосудності неповнолітніх в теорії 
кримінального права. Підстави застосування примусових заходів виховного 
характеру до неповнолітніх. Порядок застосування примусових заходів 
виховного характеру. Спеціальні навчально-виховні установи для дітей і 
підлітків; 
 

 
Питання для самоконтролю  

 
1. Особливості застосування до неповнолітніх покарання.  
2. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання.  
3. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного 

покарання.  
4. Особливості припинення судимості у неповнолітніх.  
5. Підстави встановлення в КК України віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність.  
6. Підстави встановлення особливостей кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх.  
7. Питання осудності та неосудності неповнолітніх в теорії кримінального 

права.  
8. Підстави застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх. 
 

Теми для рефератів  
 

1. Порядок застосування примусових заходів виховного характеру. 
2. Спеціальні навчально-виховні установи для дітей і підлітків; 
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