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1. Опис навчальної дисципліни 

Згідно з навчальним планом на 2019–2019 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Адміністративне право» для денної форми навчання виділено 

всього 300 академічних годин (10 кредитів ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 136 

години (лекції – 60, практичні заняття – 76), самостійна робота студентів – 

164 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено 

в таблиці:           

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 10 

Галузь знань 

_08 ПРАВО 
(шифр і назва) 

Вільного вибору студентів 

  

                          
Напрям підготовки 

081 ПРАВО 
(шифр і назва) 

Модулів – 10 

Спеціальність: «Право» 

_____________________ 

  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 2-й, 3-й 2-й, 3-й 
  Семестр 

Загальна кількість годин – 

300 

4-й, 5-й 4-й, 5-й 

Лекції 

          

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5  

самостійної роботи  

студента –  6                                    

            

   

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

____________________ 

Бакалавр 

60 год. 32 год. 

Практичні, семінарські 

76 год. 34  год. 

Самостійна робота 

     164 год.     224 год. 

  

  

Вид контролю: 

 іспит іспит 
          

 Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 25% 

для заочної форми навчання – 75% 

                
  Мета викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право» є здобуття студентами 

необхідних знань із дисципліни, правильне розуміння теоретичних положень про принципи та 

категорії науки кримінального права; навчання студентів правильному орієнтуванню в діючому 

кримінальному законодавстві, застосованню норм кримінального права при кваліфікації злочинів; 

виховання поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних 

посягань  



 3 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Навчальна дисципліна «Кримінальне право» базується на знаннях таких 

дисциплін, як, «Теорія держави та права», «Конституційне право», 

«Організація судових та правоохоронних органів», «Адміністративне право»   

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 2 Знати сутність кримінально-правових відносин 

РН 3 Обізнаність з основними питаннями кримінального 

права 

РН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5 Знати особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень 

РН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження 

і самостійно збирати матеріали за визначеними 

джерелами.  
РН 8 

            
Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних 

обставин. 
РН 9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 
РН 13 

 
Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту.  
РН 17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

РН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національного кримінального права 

РН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права 

РН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 

                                       
                                                                                                                           

                                                      Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Поняття і система кримінального права  

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 

Тема 3.  Злочин та його види 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави 

                                                          

                                                 Змістовий модуль 2 

 Тема 5. Склад злочину 

 Тема 6. Стадії вчинення злочину 

 Тема 7. Співучасть у злочині 

 Тема 8.  Повторність, сукупність та рецидив злочинів 

 

 

      Змістовий модуль 3 
Тема 9.  Обставини, що виключають злочинність діяння 

Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Тема 11. Покарання та його види 

Тема 12. Призначення покарання 

 

                                                              

                                                    Змістовний модуль 4 

Тема 13. Звільнення від покарання та його відбування 

Тема 14. Судимість, її погашення та зняття 

Тема 15. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           
                                                      Змістовий модуль 5 
16. Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення 

17. Злочини проти основ Національної безпеки України 

18.  Злочини проти життя та здоров’я особи 

19. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

 

                                                            
                                                     Змістовий модуль 6   
20. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості  
21. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина   
22. Злочини проти власності                                                                             
23. Злочини у сфері господарської діяльності 
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                                                           Змістовий модуль 7 
24. Злочини у сфері службової діяльності 

25. Злочини проти довкілля 

26. Злочини проти громадської безпеки 

27. Злочини проти безпеки виробництва 

 

 

                                                              Змістовий модуль 8 
28. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

29. Злочини проти громадського порядку та моральності 

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

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

      

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

 л  п лб. інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1 

Тема 1           9       2                    2   5                 9       1 1           7 

Тема 2           9       2                  2   5                   

9 

      1 1              7 

Тема 3           9       2                    2         5              

9 

      1 1              7 

Тема 4           9       2      2   5              

9 

      1 1              7 

Разом за змістовим 

модулем 1                                     

        36       8            

8 

     8   20            

36 

      4 4              28 

 

                                                                              Змістовий модуль 2 

Тема 5 11       

2 

4         5            

12 

2           2                    8 

Тема 6         11       

2 

     4         5            

12 

     2    2                8 

Тема 7         11       

2 

4         5            

11 

      2    1          8 

Тема 8 11                  

2 

4         5            

11 

      2    1              8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

        44       

8 

16       20            

46 

8    6             32 

Змістовий модуль 3 

Тема 9         10       

2 

2                6             9       1 1                7 

Тема 10         10       

2 

     2         6             9       1 1                7 

Тема 11         10       

2 

2         6             9       1 1                7 

Тема 12         10       

2 

2         6              

9 

      1 1                7 

Разом за змістовим 

модулем 3 

        40       

8 

8       24            

36 

      4 4              28 

Змістовий модуль 4 

Тема 13         10       

2 

2               6           10       1      1              8 

Тема 14         10       

2 

2         6          10       1      1                8 

Тема 15         10       

2 

2         6          10       1          1                8 

Разом за змістовим 

модулем 4 

        30       

6 

6       18            

30 

     3      3            24 

          Змістовний модуль 5  
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Тема 16           9       

2 

     2         5           9       1 1             7 

Тема 17           9       

2 

2         5           9       1      1             7 

Тема 18           9          

2 

2         5             9       1      1             7 

Тема 19           9       

2 

2         5              

9 

      1 1         7 

Разом за змістовим 

модулем 5 

        36       

8 

8       20           36       4 4  

          

          28 

      

                                                                    Змістовний модуль 6  

Тема 20         11       

2 

4         5           10       1    1       8 

Тема 21         11       

2 

4         5           10       1 1            8                

Тема 22         11       

2 

4         5           10       1      1            8                 

Тема 23         11       

2 

4         5            

10 

      1      1            8                          

      Разом за 

змістовим модулем 6                       

        44       

8 

16       20            

40 

      4      4           32                 

                                                                        Змістовний модуль 7 

Тема 24               10       

2 

2         6              

9 

      1      1          7 

Тема 25          10       

2 

2         6              

9 

      1     1             7 

Тема 26          10       

2 

2         6              

9 

      1     1         7 

Тема 27          10       

2 

2         6              

9 

      1     1         7 

 Разом за змістовим 

модулем 7 

        40 

              

      

8 

8       24            

36 

      4     4            28 

                                                                           Змістовний модуль 8 

Тема 28         10       

2 

2                 6            

10 

      1      1                8 

Тема 29           10       

2 

2              6            

10 

      1      1               8 

Тема 30          10       

2 

2         6            

10 

      1      1               8 

Разом за змістовим 

модулем 8 

        30       

6 

6       18           30       3     3              24 

                                                                                                                                          

Іспит 8 год., консультації 2 год.  

      Всього 300 60 76   164       300     34  32   224  

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 
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                         6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

6.1. Лекції 

                                                                                                                                 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1 

1.  Поняття і система кримінального права 

Поняття кримінального права як самостійної галузі права й як науки – галузі 

правознавства (юриспруденції). Кримінальне право як галузь права. Ознаки 

кримінального права. Соціальна обумовленість кримінального права. 

Співвідношення кримінального права і кримінальної політики. Кримінальне 

право як засіб охорони соціальних цінностей і встановленого в суспільстві 

правопорядку. Завдання кримінального права, його роль у побудові 

демократичного суспільства. 

 

 

      2 

2. Закон про кримінальну відповідальність 

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки й значення. 

Закон про кримінальну відповідальність як єдине джерело кримінального права. 

Загальнопревентивна роль закону про кримінальну відповідальність – 

необхідна умова зміцнення правопорядку й законності. Види законів про 

кримінальну відповідальність (Кодекс, окремі кримінальні закони, закони 

тимчасової дії та ін.).  

 

 

 

      2 

3. Злочин та його види 

Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від 
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інших правопорушень. Питання про відмежування злочинів та інших 

правопорушень у науці кримінального права. Класифікація злочинів залежно 

від ступеня тяжкості. Критерії класифікації. Злочини невеликої тяжкості, 

середньої тяжкості, тяжкі й особливо тяжкі. Значення законодавчої 

категоризації злочинів (ст. 12 КК України).  

2 

       4. Кримінальна відповідальність та її підстави 

     Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття 

кримінальної відповідальності. Питання про кримінальну відповідальність у 

науці кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх суб'єкт та зміст. 

Кримінальні відносини й кримінальна відповідальність. Виникнення й 

припинення кримінальної відповідальності.  

 

  

 

2 

                                        Разом за змістовий модуль 1  8 

Змістовий модуль 2 

  5. Склад злочину 

  Поняття і значення складу злочину. Співвідношення понять «злочин» і «склад 

злочину». Ознаки складу злочину. Види складу злочину. Елементи складу 

злочину, їх зміст, органічна єдність. Об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, 

суб'єктивна сторона як елементи складу злочину, їхні ознаки. Обов'язкові та 

факультативні ознаки складу злочину, значення такого ділення ознак складу 

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

що обтяжують відповідальність при призначенні покарання.                     

 

     2 

6. Стадії вчинення злочину 

Поняття й види стадій вчинення злочину за чинним законодавством. 

Готування до злочину, його поняття, об'єктивні й суб'єктивні ознаки. Види 

приготувальних дій. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. 

Відповідальність за готування до злочину за Кримінальним кодексом України. 

Замах на злочин, його поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Види замаху на 

злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний об'єкт та замах 

непридатними засобами. Значення такого поділу. Відмежування замаху від 

готування до злочину. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення 

злочинів залежно від особливостей конструкції складу злочину.  

 

 

 

2 

            7. Співучасть у злочині 

Поняття і значення співучасті у злочині, її об'єктивні та суб'єктивні ознаки. 

Спільна участь осіб у виконанні злочину. Зміст цієї ознаки. Суб'єктивні ознаки 

співучасті. Спільність умислу співучасників. 

 

 

 

       2 

                     8. Повторність, сукупність та рецидив злочинів 

Повторність злочинів та її ознаки. Види повторності: повторність злочинів, 

що не пов'язана із засудженням (фактична повторність) та повторність злочинів, 

що пов'язана із засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: 

повторність тотожних, однорідних та різнорідних злочинів.  повторність 

тотожних, однорідних та різнорідних злочинів. 

  

 

2 

                                         Разом за змістовий модуль 2   8 

Змістовий модуль 3 

                9. Обставини, що виключають злочинність діяння 

      Поняття й види обставин, що виключають злочинність діяння. Обставини, 

що передбачені Кримінальним кодексом України та іншими законодавчими 

актами (Законом України «Про поліцію» та ін.)                                              
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                10. Звільнення від кримінальної відповідальності 

       Поняття та значення звільнення від кримінальної відповідальності. Правові 
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підстави та порядок такого звільнення. Звільнення 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 зі зміною 

обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення 

строків давності, розміри цих строків та їх обчислення. Перерва та припинення 

перебігу строків давності.            

               

                                11. Покарання та його види 

    Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом. Відмінність від інших 

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

Елементи кари. Соціальна природа покарання. Мета покарання.  Класифікація 

(види) покарань. Основні та додаткові покарання; безстрокові, строкові та не 

пов'язані зі встановленням строків: загальні та спеціальні.  
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                                     12. Призначення покарання 

  Призначення покарання в межах, установлених статтею (санкцією статті 

закону, що передбачає кримінальну відповідальність за вчинений злочин). 

Значення положень Загальної частини кримінального законодавства для 

призначення покарання. Урахування при призначенні покарання ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та 

обтяжують покарання. 
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Змістовий модуль 4  

                      13. Звільнення від покарання та його відбування 

      Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення 

від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною (ч. 4 ст. 74 КК). 

Звільнення від відбування покарання за діяння, караність яких усунута законом 

(ч. 2 ст. 74 КК). Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Поняття, юридична природа та види. Іспитовий строк, його тривалість та 

значення. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування 

покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі 

звільнення від відбувань покарання з випробуванням. Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

семи років. Давність виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх 

обчислення. Зупинка перебігу давності, обчислення строків давності 

призупиненні. Перерва давності. Обчислення строків при перерві давності. 

Питання про застосування давності до осіб, які засуджені до довічного 

ув'язнення.   
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                        14.  Судимість, її погашення та зняття 

Поняття та кримінально-правове значення судимості. Виникнення і припинення 

судимості. Способи припинення судимості. Правові наслідки судимості. 

Поняття і умови погашення судимості. Строки погашення судимості. 

Обчислення строків погашення судимості. Наслідки вчинення нового злочину 

протягом цих строків . Зняття судимості та умови його застосування. Відміна 

зняття судимості від її погашення. Види зняття судимості. Особи, які 

визнаються такими, що не мають судимості.  

2 

                  15. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

   Поняття примусових заходів медичного характеру. Підстави та мета їх 

застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 

характеру. Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх 
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призначення. Продовження, заміна або припинення примусових заходів 

медичного характеру. Зарахування часу застосування примусових заходів 

медичного характеру до строку покарання.                                          

                                        Разом за змістовий модуль 4                                                                                                                      
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                                                      Змістовний модуль 5  

  16. Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення 

Наукові основи кваліфікації злочинів. Специфіка Особливої частини 

кримінального права та її єдність і зв’язок із Загальною частиною. Система 

Особливої частини кримінального права. 

Поняття і види кваліфікації злочинів. Злочин та склад злочину як фактична і 

правова підстави кваліфікації злочинів. Вчинення злочину – фактична підстава 

притягнення до кримінальної відповідальності й кваліфікації скоєного. Склад 

злочину – правова модель і основа кваліфікації злочинів. Поняття і ознаки 

складу злочину. Обов’язкові й факультативні ознаки складу злочину. 

Класифікація складів злочинів. 
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                     17. Злочини проти основ Національної безпеки України 

 Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ 

національної безпеки України. Злочини, що посягають на безпеку України у 

політичній, інформаційній, соціальній, науково-технічній і воєнній сферах.     

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ 

національної безпеки України. Злочини, що посягають на безпеку України. 

Злочини, що посягають на конституційний лад, територіальну цілісність 

України и у політичній, інформаційній, соціальній, науково-технічній і воєнній 

сферах.                                                                         
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                            18.  Злочини проти життя та здоров’я особи 

      Поняття і види злочинів проти життя та здоров’я особи. Злочини проти 

життя, їх загальна характеристика і види.   Злочини проти здоров’я, їх 

характеристика і види. Поняття і види тілесних ушкоджень. Злочини, що 

ставлять в небезпеку життя і здоров’я людини. 
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                        19. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Поняття і загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). Захоплення 

заручників (ст. 147 КК). Підміна дитини (ст. 148 КК). Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо передачі людини (ст. 149 КК). Експлуатація дітей (ст. 

150). Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК). 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК). 
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                                                      Змістовний модуль 6  
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           20. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості  
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. Насильницькі статеві злочини. Зґвалтування (ст. 152 КК). 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 

КК). Примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК). Ненасильницькі 

статеві злочини. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 

155 КК). Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК).  

 

      2 

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

людини і громадянина  
Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. Перешкоджання здійсненню 

виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії 

або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. 

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи 

фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до 

органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного 

реєстру виборців. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один 

раз. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. 

Порушення таємниці голосування. Порушення порядку фінансування виборчої 

кампанії кандидата, політичної партії (блоку). Порушення законодавства про 

референдум. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або релігійних переконань. 
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22. Злочини проти власності  
Загальна характеристика та види злочинів проти власності. Корисливі злочини, 

пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб. 

Крадіжка (ст. 185 КК). Грабіж (ст. 186 КК). Розбій (ст. 187 КК). Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст. 188-

1 КК). Вимагання (ст. 189 КК). Шахрайство (ст. 190 КК). Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (ст. 191 КК). Корисливі злочини, не пов’язані з оберненням чужого 

майна на користь винного чи інших осіб. Заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою (ст. 192 КК). Незаконне привласнення особою 

знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК). 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом (ст. 198 КК). Некорисливі посягання на власність. Умисне знищення 

або пошкодження майна (ст. 194 КК). Умисне пошкодження об’єктів 

електроенергетики (ст. 194-1 КК). Погроза знищення майна (ст. 195 КК). 

Необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196 КК). Порушення 

обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК). Придбання, отримання, зберігання 

чи збут майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 КК). Злочини, пов’язані з 

самовільним зайняттям земельної ділянки та самовільним будівництвом. 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 

КК).  
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                          23. Злочини у сфері господарської діяльності 
    Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері господарської 

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

систем України. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними 

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням 

для їх виготовлення. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Контрабанда. Склад 
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злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від суміжних 

злочинів. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з 

метою збуту підакцизних товарів. Нецільове використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових 

або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч 

встановленому законом порядку. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки.   
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                                 24. Злочини у сфері службової діяльності 

   Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері службової 

діяльності. Поняття службової особи. 

Злочини проти правомірної діяльності державних установ і недержавних 

формувань незалежно від форм власності й видів діяльності, що вчинюються 

службовими особами з використанням ними своїх обов’язків (загальні). 

 Злочини проти авторитету державного апарату, апарату підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності й пов’язані з ними (злочини 

пов’язані з неправомірною вигодою).                                                                         
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                               25. Злочини проти довкілля 

 Злочини проти довкілля. Поняття, загальна характеристика і види злочинів 

проти довкілля. Злочини проти екологічної безпеки. Порушення правил 

екологічної безпеки. Склад злочину. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічного забруднення. Склад злочину. Приховування або перекручення 

відомостей про екологічний стан або захворюваність населення. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Проектування або експлуатація споруд без систем захисту 

довкілля. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Злочини у сфері землеволодіння, 

охорони надр і атмосферного повітря. Забруднення або псування земель. Склад 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Безгосподарське використання земель. Склад 

злочину. Порушення правил охорони надр. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Забруднення атмосферного повітря. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки  
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                                         26.  Злочини проти громадської безпеки 

Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти громадської безпеки. 

Злочини, пов’язані зі створенням та діяльністю злочинних об’єднань. 

Створення злочинної організації. Склад злочину. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за цей злочин. Сприяння учасникам злочинних 

організацій та укриття їх злочинної діяльності. Склад злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Бандитизм. Поняття банди, її ознаки. Склад злочину. Відмежування 

бандитизму від суміжних злочинів. Терористичний акт. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Втягнення у вчинення терористичного акту. Склад 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Публічні заклики до вчинення терористичного 

акту. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Створення терористичної групи чи 

терористичної організації. Склад злочину. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності за цей злочин. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Фінансування тероризму  
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                                         27.  Злочини проти безпеки виробництва 

   Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки виробництва. 

Злочини у сфері безпеки праці. Порушення вимог законодавства про охорону 

праці. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

злочинів. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від інших 

злочинів проти безпеки виробництва. Інші злочини у сфері безпеки 

виробництва. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах 

 

 

         2 
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4 
або у вибухонебезпечних цехах. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил, що стосуються безпечного 

використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 

споруд. Склад злочину.      

 Разом за змістовий модуль 7          8 

                                                 Змістовний модуль 8 

                           28. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Злочини, що посягають на безпеку руху та 

експлуатації залізничного, водного та повітряного транспорту. Порушення 

правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного чи повітряного 

транспорту. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Пошкодження шляхів 

сполучення і транспортних засобів. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від диверсії та злочинів проти власності. Угон або захоплення 

залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. 

Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Блокування транспортних комунікацій, а 

також захоплення транспортного підприємства. Склади злочинів. Кваліфікуючі 

ознаки. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових 

обов’язків. Склад злочину. Кваліфікуючі озна ки. Порушення правил 

повітряних польотів. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил 

використання повітряного простору. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха. 

Склад злочину.               

 

 

 

         2 

29. Злочини проти громадського порядку та моральності 

 Громадський порядок і моральність як об'єкти кримінально-правової охорони. 

Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку і моральності. 

Злочини проти громадського порядку. Групове порушення громадського 

порядку: аналіз юридичних складів злочину, відмежування від суміжних 

злочинів. Масові заворушення: аналіз юридичних складів злочину.   

    Злочини проти моральності. Наруга над могилою: аналіз юридичного складу 

злочину. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної 

спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній 

пам'ятці: особливості юридичних складів злочину. Знищення, пошкодження або 

приховування документів чи унікальних документів Національного архівного 

фонду: особливості юридичних складів злочину. 

 

      2 

30. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 

Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. 

    Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

 Злочини, пов’язані з протиправним отриманням та вживанням наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також інших 

засобів, що не є наркотичними. 

  Інші злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

 

 

      2 

                                   Разом за змістовий модуль 7 6 

Всього 60 
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                                                 6.2. Практичні заняття 

Тема і зміст практичного заняття К-ть 

годин 

 

                                Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття і система кримінального права   2 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 2 

Тема 3.  Злочин та його види 2 
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Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави 2 

Разом за змістовий модуль 1 8           

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Склад злочину 4 

Тема 6. Стадії вчинення злочину 4 

Тема 7. Співучасть у злочині 4 

Тема 8.  Повторність, сукупність та рецидив злочинів 4 

Разом за змістовий модуль 2 16        

                                  Змістовий модуль 3                                            

Тема 9.  Обставини, що виключають злочинність діяння 2 

Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності 2 

Тема 11. Покарання та його види 2 

Тема 12. Призначення покарання 2  

Разом за змістовий модуль 3 8             

                                       Змістовий модуль 4                                                                                                                    

Тема 13. Звільнення від покарання та його відбування 2 

Тема 14. Судимість, її погашення та зняття 2 

Тема 15. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 2 

Разом за змістовий модуль 4 6      

                                                    

                                         Змістовний модуль 5 

16. Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення 2 

17. Злочини проти основ Національної безпеки України 2 

18.  Злочини проти життя та здоров’я особи                                                       2 

19. Злочини проти волі, честі та гідності особи 2 

                         Разом за змістовий модуль 5 8 

                                     Змістовний модуль 6 

20. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 4 

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

людини і громадянина   
4 

22. Злочини проти власності                                                             4            

23. Злочини у сфері господарської діяльності                                                4 

                              Разом за змістовий модуль 6 16 

                                         Змістовний модуль 7  

24. Злочини у сфері службової діяльності 2 

25. Злочини проти довкілля 2 

26. Злочини проти громадської безпеки 2 

27. Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                     2 

                                 Разом за змістовий модуль 7 8 

                                                   Змістовний модуль 8      

28. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 2 

29. Злочини проти громадського порядку та моральності 2 

30. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення     

2 

                             Разом за змістовий модуль 8 6 

            Всього 76     

 

     

 

 



 1

7 
 

                                                       

 

                                                          

                                                   

  

 

 

      

 

 

                                                              

                                                 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           
                                                     

 

 

                                                            

                                                       

 
 

 

 
                                                         

 

 

 

                                                                

 

   



 1

8 
6.3. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 

Джерела кримінального права. 

               6  

2 

Завдання та функції закону про кримінальну відповідальність. 

               6 

3 

Функції закону про кримінальну відповідальність: охоронна, 

регулятивна, превентивна.                6 

4 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і 

значення.                6 

5 

Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без 

громадянства, які не проживають постійно в Україні, котрі 

вчинили злочин за її межами.  

                6 

6 

Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача 

особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, 

засудженої за вчинення злочину.  

                6 

7 

 Об’єкт злочину 

6 

8 

Об’єктивна сторона злочину 

6 

9 

Суб’єкт злочину 

6 

10 

Суб’єктивна сторона злочину 

                 6 

11 

Непереборна сила, непереборний фізичний примус, психічний 

примус та їх значення для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність за суспільно небезпечну дію або бездіяльність.  

                 6 

12 

 Види рецидиву: загальний та спеціальний; простий та складний 

(багаторазовий); пенітенціарний та рецидив тяжких і особливо 

тяжких злочинів.  

                 6 

13 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила 

особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути 

призначено довічне позбавлення волі, а також до особи, що 

вчинила злочин проти миру та безпеки людства. 

6 

14 Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстави 

                 6 
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такого звільнення.             

15 

Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію 

або акта про помилування.                    6 

16  

Судимість, її погашення та зняття 

6 

17 
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

6 

18 
Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 
                 6 

19 

Злочини проти громадського порядку та моральності 

                 7 

20 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення 

                 7 

21 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державного кордону України, забезпечення призову та мобілізації                  7 

22 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян                 7 

23 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

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

електрозв’язку 

                7 

24 

Злочини проти правосуддя                                                                                         

                7 

25 

Військові злочини 

                7 

26 
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 
                7 

 

                      Разом 

               164 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 
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6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

та групових завдань 

 

1. Раніше засуджений за бандитизм Колесник разом з Івашевичем таємно проникли у 

кафе. Викравши 3 пляшки горілки, вони пішли в дитячий садок та розпили їх. Через 2 

години вони знову повернулись у кафе і заволоділи 2 пляшками коньяку, печивом та 

магнітофоном. Під час залишення приміщення їх спробував затримати охоронець Петров. 

Заподіявши останньому середньої тяжкості тілесні ушкодження, злодії втекли. Визначте 

форми співучасті і множинність протиправних дій. 

2. Хохляков і Медведчук з метою заволодіння виторгом продавця кіоску Корнійця 

проникли до нього в кіоск і під погрозою вбивства стали вимагати в нього гроші. Корнієць 

заявив, що виторг він вже здав. Тоді злочинці зняли з нього піджак, годинник і втекли. 

Кваліфікуйте дії Хохлякова та Медведчука і визначте види множинності злочинів. 

3. Разін у стані алкогольного сп'яніння почав вимагати від продавця фірми «Регіна» 

Бонар, щоб вона відчинила вхідні двері кіоску. Одержавши відмову, Разін почав 

нецензурно лаятись, стукав по кіоску, розбив скло, що впало на руку Бонар. Потерпілій 

було заподіяно легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

Фірмі «Регіна» було заподіяно шкоду на суму 1000 гривень. Кваліфікуйте дії Разіна. 

4. 15-річні учні Храпов та Лапов зателефонували до міліції, та умисно повідомили що 

школу заміновано. Заняття в школі було відмінено. Мінери кілька годин обстежували всі 

приміщення школи, але вибухівки не виявили. Кваліфікуйте дії Храпова і Лапова. 

5. Прядков і Стрильбицький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вночі 

проникли в будинок Мироненка з метою викрадення його майна. Вони погрожували 

потерпілому обрізом, але Мироненко не віддав грошей, які сховав під сорочкою. Тоді 

Прядков і Стрильбицький вбили Мироненка, після чого заволоділи грошима та цінними 

речами на загальну суму 1000 гривень і втекли з місця вчинення злочину. Кваліфікуйте дії 

Прядкова і Стрильбицького. 

6. Косолапов та Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, 

де мав отримати 3000 гривень. Коли бухгалтер повернувся назад, на перехресті доріг вони 

зупинили його автомобіль і, погрожуючи пістолетом поставили вимогу віддати гроші. 

Бухгалтер відповів, що грошей він не одержав. Тоді Косолапов та Волченко обшукали 

потерпілого і, не знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник на 

загальну суму 300 гривень. Кваліфікуйте дії винних осіб. 

7. За полювання без дозволу Громова було притягнуто до адміністративної 

відповідальності. Через якийсь час він проник на територію заповідника з мисливськими 

собаками. У заповіднику Громов натрапив на лисицю, яка спіймалася в пастку, поставлену 

науковим співробітником заповідника, і забрав тварину собі. Як кваліфікувати дії Громова 

? 

8. Горбань підмовив 13-річного Щукіна викрасти автомобіль. Пізніше вони вчинили 10 

крадіжок транспортних засобів. Під час останнього викрадення Щукіна було затримано 

при перевірці працівниками НП транспортних засобів. Своє затримання він пояснив тим, 

що хотів навчитися керувати автомобілем. Кваліфікуйте дії осіб. 

9. Раніше засуджені за вимагання майна Колтун та Божок купили 2 пістолети марки 

«ПМ», 5 кг вибухівки і вирішили захопити літак. Під час незаконного проникнення в літак 

їх побачив пілот Артемов і викликав допомогу. Щоб уникнути захоплення, злочинці 

захопили пілота та втекли з ним на автомобілі. Потім стали вимагати у адміністрації 

аеропорту викуп за життя Артемова. Кваліфікуйте дії Колтуна і Божка. 

10. Коли контролер Носівського підприємства енергомережі Харченко побачив, що 

хтось незаконно підключився до енергомережі, і спробував скинути «накид» з дротів, то 

доярка фермерського господарства «Зірка» Чуб, яка до цього злісно ухилялась від сплати 

за електроенергію, заподіяла йому тяжкі тілесні ушкодження вилами. Дайте правову 

оцінку діям Чуб  
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в 

групах; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з предмету «Кримінальне право» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі іспиту.     

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

індивідуальні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести. 
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10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналіз у 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на основі 

яких прогнозувати можливий розвиток подій і процесів, 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти та недостатньо 

обґрунтував твердження та висновки, недостатньо певно 

орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити самостійні 

висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про те, що студент 

не оволодів програмним матеріалом. 
                                                                                                                                       
Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою. 

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 
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Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за 

підсумкового контролю «залік» 
 

 

Види робіт 

 

Лекці

ї 

Практичн

і заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 
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11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint 

2. Нормативно-технічна документація. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 
НОРМАТИВНІ АКТИ: 

 НОРМАТИВНІ АКТИ: 

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Голос України. – 

10 грудня – 2008. – № 236. 

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 

1966 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : https: // www. 

igfm.org.ua/dokumenti/m-zhnarodnii-paktpro-ekonom-chn-sots-aln-kulturn-prava?page 

=7 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН від 16 грудня 

1966 р. (редакція від 19 жовтня 1973 р.). [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р. (редакціявід27 травня 2009 р.) // Офіційний вісник України. –16 

квітня. – 1998 р. – № 13. – Ст. 270. 

5. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 

(ETS N 73) Рада Європи від 15 травня 1972 р. № ETS № 73 // Офіційний вісник 

України. - 16 листопада. – 2005. - № 44. - стор. 311. –Ст. 2822, код акту 34195/2005. 

6. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно 

звільненими правопорушниками Рада Європи від 30 листопада 1964 р. // Офіційний 

вісник України. – 16 листопада. - 2005. - № 44. - стор. 297/ - Cт. 2820, код акту 

34174/2005. 

7. Конвенція про передачу засуджених осіб Рада Європи від 21 березня 1983 р. 

(редакція від 18 грудня 1997 р.) // Офіційний вісник України. – 16 листопада. - 2005. 

- № 44. - стор. 322. – Ст. 2823, код акту 34175/2005. 

8. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних 

і кримінальних справах СНД від 22 січня 1993 р. (редакція від 21 січня 2006 р.) // 

Офіційний вісник України. - 16 листопада. - 2005. - № 44. - стор. 328. – Ст. 2824, код 

акту 34196/2005. 

9. Віденська конвенція про дипломатичні зносини ООН від 18 квітня 1961 р. 

(редакція від 21 березня 1964 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048 

10. Віденська Конвенція про консульські зносини ООН від 24 квітня 1963 р. 

(редакція від 24 квітня 1963 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_047 

11. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями ) ООН 

від 30 березня 1961 р. (редакція від 1 грудня 2010 р.) [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_177 

12. Конституція України від 28 червня 1998 р. (редакція 4 лютого 2011 р.) // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 131. 

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-

VI // Відомості Верховної ради України. – 2013. - № 9-10. - Ст. 88. 
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15. Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 p. № 

1777- XII (редакція від 19 листопада 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. - № 2. - Ст. 5. 

16. Закон України «Про міжнародні договори України» від від 29 червня 2004 

р. № 1906-IV (редакція від 29 червня 2004 р.) // Відомості Верховної Ради України. 

– 2004. - № 50. - Ст. 540. 

17. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР (редакція від 9 червня 2013 р.) 

// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 6. - Ст. 35; № 245-VII (245-18 ) від 

16 травня 2013 р. 

18. Закон України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р. № 2235-III 

(редакція від 6 грудня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 13. 

- Ст. 65 

19. Закон України «Про судову експертизу» 25 лютого 1994 № 4038-XII 

(редакція від 19 листопада 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - 

№ 28. - Ст. 232. 

20. Закон України «Про попереднє ув'язнення» від 30 червня 1993 № 3352-XII 

(редакція 9 червня 2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – 

Ст. 360. 

21. Закон України «Про застосування амністії» від 1 жовтня1996 р. № 392/96-

ВР (редакція від 18 травня 2013 р.) (Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 

48. - Ст. 263. 

22. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-XII 

(редакція від 18 січня 2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 16. 

- Ст. 93. 

23. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII 

(втрата чинності відбудеться 1 січня 2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 

1993. – № 52. - Ст. 490. 

24. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII (редакція від 2 грудня 2012 р.) // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. - Ст. 50. 

25. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 № 2694-XII 

(редакція від 18 листопада 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - 

№ 49. - Ст. 668. 

26. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII 

(редакція від 10 серпня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 

348. - Ст. 650. 

27. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 

від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI (редакція від 6 грудня 2012 р.) // Відомості 

Верховної Ради України. - 2012. - № 19-20. - Ст. 179. 

28. Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 р. № 2491-III (19 

листопада 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. - Ст. 197. 

29. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. № 3671-VI (редакція від 29 листопада 

2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 16. - Ст. 146. 

30. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу 

правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року до Конвенції» від 16 
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січня 1998 № 43/98-ВР (редакція від 25 червня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради 

України. – 1998. – № 23. - Ст. 129. 

31. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 

1489-III (редакція від 9 червня 2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. 

- № 19. - Ст. 143. 

32. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 

р. № 2135-XII (редакція від 2 грудня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. - № 22. - Ст. 303. 

33. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні : Указ Президента України від 10 червня 1993 р. № 

198/93 (редакція від 10 червня 1993 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198/93 

34. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ 

(1973- 2012 роки) : станом на 20 вересня 2012 року / упор-ки. : Ю. М. Грошевий, О. 

В. Капліна, В. І. Тютюгін. – 2013. – 456 с.              
 

 

                                                       ОСНОВНА: 

1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Є. С. Назимко, 

С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О.М. 

Джужи. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 386 с. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій / А. А. 

Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 

«Освіта України», 2016. – 236 с. 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про 

злочин : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов. – Харків : Право, 2018. – 142 с 

4. Сухонос В. В. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / 

В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 375 с. 

5. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [С.В. Албул, 

А.М. Бабенко, О.А. Гритенко, В.Я. Конопельський, В.О. Меркулова та ін.]; за ред. 

д.ю.н., проф. О.В.Меркулової, д.ю.н., доцента В.Я.Конопельського. – Одеса, 2017. – 

430 с.  

6. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, 

В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 

5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с. 

7. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у 

схемах. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба 

України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 344 с. 

8. Загальна частина кримінального права України : навч. посіб. / Митрофанов Ігор 
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