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Анотація навчальної дисципліни 

 

Кримінальне право є однією з основних навчальних дисциплін підготовки 

молодшого бакалавра з права та займає провідне місце в професійній підготовці 

юристів. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавство України про 

кримінальну відповідальність, практика його застосування та основи наукового 

обґрунтування розробки та застосування законодавства України про 

кримінальну відповідальність. 

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних 

правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є 

Конституція України та чинне кримінальне законодавство, формування у 

студентів  глибоких теоретичних знань з кримінального права, вміння критично 

обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них аргументовану думку, що 

сприятиме вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми і 

застосовувати їх до конкретних обставин, засвоєнню основних проблем науки 

кримінального права, знанню сучасних тенденцій кримінально-правової 

політики в Україні; набуття практичних умінь, формування правової свідомості 

та правової культури.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Поняття, 

система, функції та принципи кримінального права. Значення Загальної 

частини кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. 

Підстави та зміст кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки 

кримінального правопорушення. Склад кримінального правопорушення. Об’єкт 

та предмет кримінального правопорушення. Об'єктивна сторона кримінального 

правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. Суб'єктивна 

сторона кримінального правопорушення. Стадії вчинення умисного 

кримінального правопорушення. Співучасть у вчиненні кримінального 

правопорушення. Повторність, сукупність і рецидив кримінальних 

правопорушень. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття покарання та 

його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його 

відбування. Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної 

відповідальності. Інші заходи кримінально-правового характеру. Обмежувальні 

заходи. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Особлива частина кримінального права, її система і значення. Наукові основи 

кваліфікації кримінальних правопорушень. Злочини проти основ національної 

безпеки України. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. 

Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. Кримінальні 

правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. Кримінальні правопорушення проти 

власності. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Кримінальні правопорушення проти довкілля. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 



транспорту. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення. Кримінальні правопорушення у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. Кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів. 

Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

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

електрозв’язку. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Кримінальні 

правопорушення проти правосуддя. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні 

правопорушення). Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку.  

 

Аннотация учебной дисциплины  

 

Уголовное право является одной из основных учебных дисциплин 

подготовки младшего бакалавра права и занимает ведущее место в 

профессиональной подготовке юристов. 

Предметом учебной дисциплины являются законодательство Украины об 

уголовной ответственности, практика его применения и основы научного 

обоснования разработки и применения законодательства Украины об уголовной 

ответственности.  

Цель учебной дисциплины состоит в усвоении студентами основных 

правовых понятий, категорий, уголовно-правовых институтов, базой для 

которых является Конституция Украины и действующее уголовное 

законодательство, формирование у студентов глубоких теоретических знаний 

по уголовному праву, умение критически обдумывать проблемные вопросы, 

иметь о них аргументированное мнение, что будет способствовать умению 

анализировать и толковать уголовно-правовые нормы и применять их к 

конкретным обстоятельствам, усвоению основных проблем науки уголовного 

права, знанию современных тенденций уголовно-правовой политики в 

Украине; приобретение практических умений, формирование правового 

сознания и правовой культуры. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах: 

Понятие, система, функции и принципы уголовного права. Значение Общей 

части уголовного права. Закон об уголовной ответственности. Основания и 

содержание уголовной ответственности. Понятие и признаки уголовного 

правонарушения. Состав уголовного правонарушения. Объект и предмет 

уголовного правонарушения. Объективная сторона уголовного 

правонарушения. Субъект уголовного правонарушения. Субъективная сторона 

уголовного правонарушения. Стадии совершения умышленного уголовного 

правонарушения. Соучастие в совершении уголовного правонарушения. 

Повторность, совокупность и рецидив уголовных правонарушений. 



Обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния. 

Освобождение от уголовной ответственности. Понятие наказания, его система 

и виды. Назначение наказания. Освобождение от наказания и его отбывания. 

Понятие судимости, ее значение и место в механизме уголовной 

ответственности. Иные меры уголовно-правового характера. Ограничительные 

меры. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Особенная часть уголовного права, ее система и значение. Научные основы 

квалификации уголовных правонарушений. Преступления против основ 

национальной безопасности Украины. Уголовные правонарушения против 

жизни и здоровья человека. Уголовные правонарушения против свободы, чести 

и достоинства личности. Уголовные правонарушения против половой свободы 

и половой неприкосновенности личности. Уголовные правонарушения против 

избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и 

гражданина. Уголовные правонарушения против собственности. Уголовные 

правонарушения в сфере хозяйственной деятельности. Уголовные 

правонарушения против окружающей среды. Уголовные правонарушения 

против общественной безопасности. Уголовные правонарушения против 

безопасности производства. Уголовные правонарушения против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Уголовные правонарушения против 

общественного порядка и нравственности. Уголовные правонарушения в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров и другие уголовные правонарушения против здоровья населения. 

Уголовные правонарушения в сфере охраны государственной тайны, 

неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и 

мобилизации. Уголовные правонарушения против авторитета органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и объединений 

граждан и уголовные правонарушения против журналистов. Уголовные 

правонарушения в сфере использования электронно-вычислительных машин 

(компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи. Уголовные 

правонарушения в сфере служебной деятельности и профессиональной 

деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг. Уголовные 

правонарушения против правосудия. Уголовные правонарушения против 

установленного порядка несения военной службы (военные уголовные 

правонарушения). Уголовные правонарушения против мира, безопасности 

человечества и международного правопорядка. 

 

Annotation of educational discipline 

 
Criminal law is one of the main educational disciplines of Bachelor’s degree which 

occupies a leading position in preparing future lawyers.  

The subject of the criminal law is the legislation of Ukraine specifically concerning the 

following aspects: criminal liability, its practice and application as well as the basics of 

scientific substantiation of the development and application of Ukrainian legislation 

regarding criminal liability.  

The purpose of this educational discipline is to teach students the basic legal concepts, 

to learn how the criminal law institutions operate, the legal foundation of which is the 



Constitution of Ukraine and the criminal law. Furthermore, criminal law not only motivates 

students to formulate deep theoretical knowledge in the field of criminology but also 

develops their critical thinking. This in turn promotes students to think outside the box when 

it comes to complex situations and improves the ability of developing an argumentative 

stance on any legal matter. What is also worth mentioning is that by studying the criminal 

law students are able to keep up with ongoing changes in modern tendencies of criminal 

law. However, what is imperative is that during the course students acquire practical skills. 

The content of the criminal law discipline can be seen by looking at the following 

topics: Concepts, the system and the principles of criminal law. The significance of the 

General part of the criminal law. The criminal liability law. The basis and the content of 

criminal liability. Concepts and characteristics of criminal offense. The composition of 

criminal offense. An object and a subject of criminal offense. Objective side of the criminal 

offense. The subject of a criminal offense. The subjective side of a criminal offense. Stages 

of committing an intentional criminal offense. Complicity in committing a criminal offense. 

Recurrence, totality and recidivism of committing criminal offense. Circumstances that 

exclude the illegality of the criminal act. Exemption from criminal liability. The concept of 

punishment and its types. Exemption from the punishment and its serving. The concept of 

the criminal record, its meaning and its place in the mechanism of criminal liability. Other 

legal measures taken in criminal law. Restrictive measures. Measures taken concerning legal 

entities. Peculiarities of criminal liability and punishment of those underage. A Special part 

of criminal law, its system and significance. Scientific basis of qualifications of criminal 

offense. Crimes against the foundations of national security of Ukraine. Criminal offences 

against the life and the health of an individual. Criminal offences against the will, honour 

and dignity of a human being. Criminal offences against the freedom of sex and the sex 

integrity of a person. Criminal offences against electoral, labour and other personal rights 

and freedoms of a person and a citizen. Criminal offences against property. Criminal 

offences in the field of economic activity. Criminal offences against the environment. 

Criminal offences against the public safety. Criminal offences against production safety. 

Criminal offences against traffic safety and the exploitation of the transport. Criminal 

offences against public order and morality. Criminal offences in the field of trafficking 

drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors and other criminal offences 

against the public health. Criminal offences in the field of state secrets protection, 

inviolability of state borders and securing conscription and mobilisation. Criminal offences 

against the public authorities, local authorities, associations of citizens and criminal offences 

against journalists. Criminal offences in the field of the use of computers, systems and 

telecommunication networks. Criminal offences in the field of public service and 

professional activity, related to the provision of public services. Criminal offences against 

justice. Criminal offences against the established order of military service. Criminal 

offences against peace, security of mankind and international law and order. 

 



Вступ 

 

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право», 

освітня програма «Право», затвердженої наказом по університету від 01 

вересня 2020 року № 114-Н. 

Предметом навчальної дисципліни «Кримінальне право» є чинне 

законодавство України про кримінальну відповідальність, практика його 

застосування та основи наукового обґрунтування розробки та застосування 

законодавства України про кримінальну відповідальність.  

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами основних правових 

понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є 

Конституція України та чинне кримінальне законодавство, формування у 

студентів  глибоких теоретичних знань з кримінального права, вміння критично 

обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них аргументовану думку, що 

сприятиме вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми і 

застосовувати їх до конкретних обставин, засвоєнню основних проблем науки 

кримінального права, знанню сучасних тенденцій кримінально-правової 

політики в Україні; набуття практичних умінь, формування правової свідомості 

та правової культури.  
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: 

‒ здатність до навчання з деяким ступенем автономії; 

‒ здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, у 

тому числі з використанням сучасних технологій і баз даних; 

‒ здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях; 

‒ здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко визначені та 

абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних. 

спеціальні (фахові, предметні): 

 повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи; 

 знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, їх закріплення у 

законодавстві України; 

 здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як конституційне право, адміністративне право, цивільне і 

цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

 здатність до застосування норм матеріального і процесуального права при 

моделюванні правових ситуацій, окремих процедур; 

 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми права у конкретних сферах професійної діяльності та 

самостійно розробляти юридичні документи; 



 здатність вільно володіти юридичною термінологією, та основами 

юридичної техніки; 

 здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обставини; 

 здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції, 

здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з правових питань; 

 здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних 

та конфіденційної інформації; 

 здатність до логічного, критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності; 

 здатність до аналізу актів законодавства та судової практики, практики 

діяльності інститутів публічної влади. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні результати навчання: 

 визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь 

невідомих умов та обставин; 

 здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання; 

 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів; 

 давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю; 

 складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами; 

 використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; 

 самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій; 

 пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур 

національного права; 

 вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; демонструвати вміння користуватися 

комп'ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності; 

 демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм кримінального права; 

 застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 

 готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; 

 надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 
Навчальна дисципліна є обов’язковою. 
Форма підсумкового контролю знань: екзамен.  



Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

Модуль  1 
Загальні положення кримінального права 

 
Тема 1. Поняття, система, функції та принципи кримінального права. 

Значення Загальної частини кримінального права 
Поняття кримінального права, його предмет і метод. Кримінальне право як 

галузь права, галузь законодавства, науки та навчальна дисципліна. 
Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та предмет. 

Завдання кримінального права.  
Функції кримінального права. Охоронна, виховна, регулятивна, 

попереджувальна функції кримінального права. 
Система кримінального права. Структура Загальної та Особливої частин 

кримінального права. 
Принципи кримінального права. Система принципів кримінального права.  
Кримінальне право у системі права України. Зв'язок кримінального права з 

іншими галузями права.  
 
Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та 

значення. Закон про кримінальну відповідальність, як форма вираження 
кримінального права.  

Структура Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини 
КК України. Структура статей Особливої частини КК України. Види 
диспозицій (проста, описова, банкетна, відсильна) і санкцій (відносно 
визначена, альтернативна). Кримінально-правові норми, їх види.  

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та 
значення. Тлумачення кримінально-правових норм за суб’єктом (офіційне, 
судове, доктринальне), за обсягом (буквальне, поширювальне, обмежувальне), 
за способом (філологічне, логічне, системне, історичне).  

Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Принципи 
чинності закону України про кримінальну відповідальність у часі. Час вчинення 
кримінального правопорушення. Набуття чинності законом про кримінальну 
відповідальність. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. 
Поняття ретроактивності (зворотної дії закону про кримінальну 
відповідальність). Умови зворотної дії закону про кримінальну 
відповідальність. Види законів України про кримінальну відповідальність, які 
мають зворотну дію і не мають зворотної дії. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, його 
принципи. Територіальний принцип. Місце вчинення кримінального 
правопорушення. Територія України та об’єкти, на які поширюється 
юрисдикція України. Дипломатичний імунітет. Принцип громадянства. Місце 
вчинення різних видів Кримінальних правопорушень. Територіальний принцип. 
Реальний принцип. Універсальний принцип. Умови застосування видачі або 
передачі злочинця 

Правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства. 
Універсальний та реальний принципи. Екстрадиція у кримінальному праві. 
Правова допомога. 

 
 
 



 
Тема 3. Підстави та зміст кримінальної відповідальності 
Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності. Питання про 

свободу волі. Детермінізм, індетермінізм, діалектичний детермінізм. Проблеми 
визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту. 

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення 
кримінальної відповідальності з юридичною. Законність та ретроспективність 
як ознаки кримінальної відповідальності. Специфічні ознаки кримінальної 
відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з покаранням. 
Співвідношення кримінальної відповідальності з іншими примусовими 
заходами. 

Підстави кримінальної відповідальності. Фактична підстава кримінальної 
відповідальності. Юридична підстава кримінальної відповідальності. 

Форми кримінальної відповідальності. Компоненти кримінальної 
відповідальності. 

 
Модуль 2 

Поняття, склад та стадії вчинення кримінального правопорушення. 
Множинність кримінального правопорушення та обставини, що 

виключають злочинність діяння 
 

Тема 4. Поняття та ознаки кримінального правопорушення 
Поняття кримінального правопорушення. Формальне, матеріальне і 

формально-матеріальне визначення кримінального правопорушення.  
Ознаки кримінального правопорушення. Суспільна небезпечність, 

протиправність, винність, караність як ознаки кримінального правопорушення..  
Малозначність діяння за ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України та її 

кримінально-правове значення. Кримінально-правове значення 
малозначності. Відмінність кримінального правопорушення від інших 
правопорушень. 

Класифікація кримінальних правопорушень. Поняття кримінального 
проступку. Класифікація злочинів. 

 
Тема 5. Склад кримінального правопорушення 
Поняття складу кримінального правопорушення, його значення. 

Співвідношення понять кримінального правопорушення і складу 
кримінального правопорушення. Функції складу кримінального 
правопорушення.  

Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення. Об’єкт 
кримінального правопорушення. Об’єктивна сторона кримінального 
правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення. Суб’єктивна 
сторона кримінального правопорушення. Обов’язкові і факультативні ознаки 
складу кримінального правопорушення. 

Класифікації складів кримінального правопорушення. Формальний, 
матеріальний, усічений склад кримінального правопорушення. Основний та 
похідні склади кримінального правопорушення (кваліфікований, особливо 
кваліфікований, привілейований). 

 
Тема 6. Об’єкт та предмет кримінального правопорушення 
Поняття об'єкта кримінального правопорушення. Структура суспільних 

відносин, які складають об’єкт кримінального правопорушення. Місце об’єкту 



кримінального правопорушення в системі ознак складу кримінального 
правопорушення.  

Види об'єктів кримінальних правопорушень. Класифікація об’єктів 
кримінальних правопорушень «по вертикалі». Загальний об’єкт кримінального 
правопорушення. Родовий об’єкт кримінального правопорушення. 
Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення. Класифікація об’єктів 
кримінального правопорушення «по горизонталі». Основний і додатковий 
безпосередні об’єкти кримінальних правопорушень. Обов’язковий і 
факультативний додаткові безпосередні об’єкти кримінальних правопорушень. 

Факультативні ознаки, що характеризують об’єкт кримінального 
правопорушення. Поняття предмету кримінального правопорушення, його 
місце в структурі об’єкта кримінального правопорушення. Значення об’єкта і 
предмета кримінального правопорушення. Поняття та значення потерпілого від 
кримінального правопорушення. 

 
Тема 7. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення 
Об’єктивна сторона кримінального правопорушення: поняття, ознаки, 

значення. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення як елемент 
складу кримінального правопорушення.  

Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони кримінального 
правопорушення. 

Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони кримінального 
правопорушення: поняття, форми, ознаки, значення. Усвідомленість як ознака 
діяння. Вольовий характер діяння. Вплив нездоланної сили, фізичного та 
психічного примусу на кримінальну відповідальність. Дія та бездіяльність як 
окремі форми діяння.  

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення.  
Причинний зв’язок: поняття, правила встановлення, види.  
Факультативні ознаки об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення: час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя та засоби вчинення 
кримінального правопорушення, їх поняття та значення. 

 
Тема 8. Суб’єкт кримінального правопорушення 
Суб'єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки, види.  
Фізична особа як обов’язкова ознака суб’єкта. Проблема кримінальної 

відповідальності юридичних осіб. 
Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкту кримінального 

правопорушення. Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. 
Осудність як обов’язкова ознака суб'єкту кримінального правопорушення. 

Неосудність: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний критерій 
неосудності. Юридичний критерій неосудності, його об’єктивний та 
суб’єктивний моменти. 

Обмежена осудність: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний 
критерій обмеженої осудності. Юридичний критерій обмеженої осудності, його 
об’єктивний та суб’єктивний моменти. 

Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки, 
види і значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність.  

 
Тема 9. Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення 
Поняття суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, її 

обов’язкові і факультативні ознаки та значення. 
Вина: поняття та значення. Форми вини. Сутність, зміст та ступінь вини. 



Умисел та його види. Прямий умисел, його інтелектуальний та вольовий 
моменти. Непрямий умисел, його інтелектуальний та вольовий моменти. 
Розмежування прямого та непрямого умислу. Класифікація видів умислу за 
часом виникнення і формування – заздалегідь обдуманий, раптовий. 
Класифікація видів умислу за ступенем уявлення про наслідки – визначений, 
невизначений.  

Необережність та її види. Кримінальна протиправна самовпевненість, її 
інтелектуальний та вольовий моменти. Розмежування кримінальної 
протиправної самовпевненості та непрямого умислу. Кримінальна протиправна 
недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмінність кримінальної 
протиправної недбалості від казусу (випадку). 

Змішана форма вини та її значення для кваліфікації кримінального 
правопорушення. 

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони кримінального 
правопорушення: поняття, види, значення. Мотив кримінального 
правопорушення. Види кримінального правопорушення. Мета кримінального 
правопорушення. 

Помилка та її значення для кримінальної відповідальності. Фактична 
помилка та її види. Юридична помилка та її види. 

Вчинення кримінального правопорушення у стані сп’яніння. Види стану 
сп’яніння. Кримінально-правове значення вчинення кримінального 
правопорушення в стані сп’яніння. 

 
Тема 10. Стадії вчинення умисного кримінального правопорушення 
Поняття, види та значення стадій умисного кримінального 

правопорушення. 
Закінчене кримінальне правопорушення. Момент закінчення кримінальних 

правопорушень із формальним, матеріальним та усіченим складом. 
Готування до кримінального правопорушення і його види. Підготовчі дії, 

що можуть утворювати готування до вчинення кримінального правопорушення. 
Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення 
умислу. 

Замах на кримінальне правопорушення: поняття та ознаки. Відмежування 
замаху на кримінальне правопорушення від готування до кримінального 
правопорушення та закінченого кримінального правопорушення. Види замаху 
на кримінальне правопорушення: закінчений, незакінчений, непридатний.  

Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне 
правопорушення. 

Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні: 
поняття, ознаки, наслідки. Відмежування добровільної відмови від дійового 
каяття.  

 
Тема 11. Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення  
Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні. Об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки співучасті. Значення співучасті. 
Види співучасників. Виконавець (співвиконавець) кримінального 

правопорушення. Організатор кримінального правопорушення. Підбурювач до 
кримінального правопорушення. Пособник кримінального правопорушення.  

Форми співучасті. Класифікація форм співучасті за об’єктивними та 
суб’єктивними ознаками. Вчинення кримінального правопорушення групою 
осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою осіб, 
злочинною організацією. 



Кримінальна відповідальність співучасників. Особливості кримінальної 
відповідальності організаторів та учасників організованої групи чи злочинної 
організації.  

Підстава кримінальної відповідальності співучасників кримінального 
правопорушення. Межі кримінальної відповідальності співучасників 
кримінального правопорушення залежно від їх рольового розподілу. Межі 
кримінальної відповідальності співучасників кримінального правопорушення 
залежно від форми співучасті. Спеціальні питання кримінальної 
відповідальності співучасників кримінального правопорушення. 

Спеціальні питання відповідальності за співучасть. Провокація 
кримінального правопорушення. Посереднє виконавство. Невдале 
підбурювання. Співучасть у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним 
суб’єктом. Ексцес виконавця. Добровільна відмова співучасників. 

Причетність до кримінального правопорушення. Відмінність співучасті від 
причетності до кримінального правопорушення. Види причетності до 
кримінального правопорушення. Приховування кримінального 
правопорушення. Неповідомлення про кримінальне правопорушення. 
Потурання кримінального правопорушення. 

 
Тема 12. Повторність, сукупність і рецидив кримінальних 

правопорушень 
Поняття та види множинності кримінальних правопорушень. 
Одиничне кримінальне правопорушення як складовий елемент 

множинності кримінальних правопорушень. Поняття одиничного 
кримінального правопорушення. Види одиничних кримінальних 
правопорушень. Продовжувані, триваючі та складені кримінальні 
правопорушення. 

Поняття та ознаки повторності кримінальних правопорушень. Відмінність 
повторності кримінальних правопорушень від продовжуваних кримінальних 
правопорушень. Види повторності кримінальних правопорушень. Кримінально-
правове значення повторності кримінальних правопорушень.  

Поняття та ознаки сукупності кримінальних правопорушень. Відмінність 
сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції кримінально-
правових норм. Види сукупності кримінальних правопорушень. Реальна та 
ідеальна сукупність кримінальних правопорушень.  

Поняття та ознаки рецидиву кримінальних правопорушень. Відмінність 
рецидиву кримінальних правопорушень від повторності кримінальних 
правопорушень. Види рецидиву кримінальних правопорушень. Кримінально-
правове значення рецидиву кримінальних правопорушень. 

 
Тема 13. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння 
Поняття обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Ознаки обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 
Класифікація обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Необхідна оборона: поняття, підстави, ознаки та умови правомірності. 
Перевищення меж необхідної оборони.  

Уявна оборона: поняття, умови правомірності.  
Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення: поняття, 

умови правомірності. Перевищення заходів, необхідних для затримання особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення. 



Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності. Відмежування 
необхідної оборони від крайньої необхідності. Перевищення меж крайньої 
необхідності. 

Фізичний або психічний примус: поняття та зміст. 
Виконання наказу або розпорядження: поняття, ознаки правомірності.  
Діяння, пов'язане з ризиком: поняття та зміст. Виправданий та 

невиправданий ризики. 
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. Підстави та умови правомірності. 

 
Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави та 

правові наслідки такого звільнення. Класифікація видів звільнення від 
кримінальної відповідальності та їх значення. Загальні види звільнення від 
кримінальної відповідальності.  

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 із зміною 
обстановки.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності.  

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності, 
передбачені в нормах Особливої частини КК України. 

 
Модуль 3 

Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від 
покарання та його відбування. Судимість,  її значення та місце в 

 механізмі кримінальної відповідальності 
 
Тема 15. Покарання та його види 
Поняття, ознаки та мета покарання. 
Поняття та ознаки системи покарань. Класифікація покарань.  
Характеристика окремих видів покарань, передбачених КК України. 

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

Основні та додаткові покарання. Покарання, які можуть призначатися і як 
основні, і як додаткові.  

 
Тема 16. Призначення покарання 
Загальні засади призначення покарання.  
Обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання.  
Спеціальні засади призначення покарання.  



Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за 
кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті.  

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.  
Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують 

покарання.  
Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень.  
Призначення покарання за сукупністю вироків. 
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув'язнення. Обчислення строків покарання. 
 
Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 
Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Відмінність 

звільнення від покарання та його відбування і звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

Загальна характеристика видів звільнення від покарання та його 
відбування.  

Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної 
небезпечності.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки, які суд 
покладає на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. 
Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного 
покарання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до семи років.  

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 
давності виконання обвинувального вироку.  

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.  
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.  
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років.  
Звільнення від покарання за хворобою.  
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта 

про помилування.  
 
Тема 18. Поняття судимості, її значення та місце в механізмі 

кримінальної відповідальності 
Поняття, ознаки і значення судимості. Передумови виникнення судимості. 

Правова підстава судимості. Кримінально-правові та загально-правові наслідки 
судимості.  

Погашення судимості. Строки погашення судимості. Особливості 
обчислення строків погашення судимості. Зняття судимості. 

 
Тема 19. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

Обмежувальні заходи 
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Підстави їх 

застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 
характеру.  

Види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до закладу з 
надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом. Госпіталізація до 
закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом. 



Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим 
наглядом. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру.  

Поняття примусового лікування. Підстави застосування примусового 
лікування. Відмінність примусового лікування та примусових заходів 
медичного характеру.  

Поняття спеціальної конфіскації. Відмінність спеціальної конфіскації та 
конфіскації майна. Випадки застосування спеціальної конфіскації. Майно, що 
підлягає спеціальній конфіскації. 

Обмежувальні заходи, що застосуються до осіб, які вчинили домашнє 
насильство. 

Заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 
постраждала від домашнього насильства. 

Обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство 
вчинено стосовно дитини або у її присутності. 

Заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка 
постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово 
проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, 
навчанням, лікуванням чи з інших причин. 

Заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала 
від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи 
електронних комунікацій особисто або через третіх осіб. 

Направлення для проходження програми для кривдників або апробаційної 
програми. 

 
Тема 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб 
Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового 

характеру. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. Підстави для звільнення юридичної особи від 
застосування заходів кримінально-правового характеру.  

Види заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до 
юридичних осіб. Штраф. Конфіскація майна. Ліквідація. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень.  

 
Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 
Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. 
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх. Штраф. 

Громадські та виправні роботи. Арешт. Позбавлення волі на певний строк. 
Призначення покарання неповнолітнім.  
Звільнення від відбування покарання з випробуванням.  
Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру.  
Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання 

у зв'язку із закінченням строків давності.  
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.  
Погашення та зняття судимості.  



Модуль 4 
Особлива частина кримінального права 

 
Тема 22. Особлива частина кримінального права, її система і 

значення. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень 
Поняття Особливої частини кримінального права та її значення. 

Співвідношення Загальної і Особливої частин кримінального права. 
Система Особливої частини кримінального законодавства України. 

Критерії систематизації. Особливості систем Особливої частини кримінального 
законодавства інших країн. 

Роль науки кримінального права в розкритті змісту норм Особливої 
частини кримінального права, вирішенні питань правильної кваліфікації. 

Значення вивчення судової практики та її узагальнень з окремих категорій 
кримінальних проваджень для правильного розуміння й застосування 
кримінально-правових норм Особливої частини. Джерела судової практики. 

Поняття кваліфікації кримінальних правопорушень. Правові основи 
кваліфікації кримінальних правопорушень. Склад кримінального 
правопорушення – правова модель і юридична підстава кваліфікації 
кримінальних правопорушень. Формула кваліфікації. 

Кваліфікація кримінального правопорушення і склад кримінального 
правопорушення. Значення об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта й 
суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення для кваліфікації. 

Значення правильної кваліфікації кримінальних правопорушень для 
здійснення правосуддя. Правильна кваліфікація як необхідна умова дотримання 
законності, прав і свобод громадян.  

Подолання конкуренції і колізії статей закону в процесі кримінально-
правової кваліфікації.  

Наскрізні кримінально-правові поняття. Близькі родичі, близькі особи, 
члени сім’ї. Малолітній, неповнолітній, дитина. насильство. Насильство, 
яке не є небезпечним для життя чи здоров’я особи. Насильство, яке є 
небезпечним для життя чи здоров’я особи. Втручання. Перешкоджання. 
Знищення. Пошкодження. Примушування. Погроза. Тяжкі наслідки. 
Загибель людей. Посягання на життя. Істотна шкода. Проникнення в житло. 
Викрадення. Збут та розповсюдження. Підроблення. Особлива жорстокість. 

 
Тема 23. Злочини проти основ національної безпеки України 
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ 

національної безпеки України.  
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади: аналіз юридичного складу злочину. 
Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України: аналіз 
юридичного складу злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України: аналіз юридичного складу злочину. Кваліфікуючі 
та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Державна зрада: аналіз юридичного складу злочину. Спеціальні умови 
звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Посягання на життя державного чи громадського діяча: аналіз юридичного 
складу злочину.  



Диверсія: аналіз юридичного складу злочину. 
Шпигунство: аналіз юридичного складу злочину. Спеціальні умови 

звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство. 
Розмежування державної зради, шпигунства і диверсії. 
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань: аналіз юридичного складу злочину. Кваліфікуючі 
ознаки. 

 
Тема 24. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи 
Злочини проти життя особи. 
Загальна характеристика і види злочинів проти життя. 
Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства.  
Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин.  
Умисне вбивство при обтяжуючих обставин. Класифікація обставин, що 

обтяжують умисне вбивство.  
Умисне вбивство при пом’якшуючих обставин і його види. 
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення. 
Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення. 
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення: аналіз юридичного складу злочину.  

Вбивство через необережність: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Доведення до самогубства: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи 
Загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

здоров’я. 
Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 
Умисне тяжке тілесне ушкодження: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. Відмінність тяжкого 
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від умисного 
вбивства та вбивства через необережність. 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного 
хвилювання: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Умисне легке тілесне ушкодження: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Побої і мордування: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. Відмінність від тілесних ушкоджень. 

Домашнє насильство: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 



Катування: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Погроза вбивством: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби : аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Зараження венеричною хворобою: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які 
вчиняються у сфері медичного обслуговування 

Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження 
особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Незаконна лікувальна діяльність: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Ненадання допомоги хворому медичним працівником: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення прав пацієнта: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Незаконне проведення дослідів над людиною: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних 
матеріалів людини: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Насильницьке донорство: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Інші злочини, що ставлять в небезпеку життя і здоров’я особи 
Незаконне проведення аборту або стерилізації: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Залишення в небезпеці: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: 

аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та 
особливо кваліфікуючі ознаки. 

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

 
Тема 25. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 
Загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти волі, 



честі та гідності. 
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Насильницьке зникнення: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  

Захоплення заручників: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Підміна дитини: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Торгівля людьми: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Експлуатація дітей: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне поміщення особи в заклад з надання психіатричної допомоги: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

Примушування до шлюбу: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 26. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 
Загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи 
Зґвалтування: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 
Сексуальне насильство: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 
Примушування до вступу в статевий зв'язок: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Розбещення неповнолітніх: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
 
Тема 27. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

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

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина.  

Кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян 
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності 
офіційного спостерігача: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру 
виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру 
виборців: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 



Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування 
на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного 
разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого 
бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне знищення або пошкодження виборчої документації або 
документації референдуму: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення 
виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, 
приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, 
виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 
Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Порушення таємниці голосування: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної 
агітації чи агітації референдуму: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Підкуп виборця, учасника референдуму члена виборчої комісії або комісії 
з референдуму: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

Кримінальні правопорушення проти трудових прав громадян 
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 

партій, громадських організацій: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Грубе порушення законодавства про працю: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Грубе порушення угоди про працю: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 
законом виплат: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за 
невиплату заробітної плати, стипендії, пенсій чи інших установлених законом 
виплат.  

Кримінальні правопорушення у сфері охорони права на об’єкт 
інтелектуальної власності 

Порушення авторського права і суміжних прав: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 
пропозицію: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на інші особисті права і 
свободи громадян: 

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 



належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. 

Порушення недоторканності житла: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 
іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки.  

Порушення недоторканності приватного життя: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Порушення права на отримання освіти: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Порушення права на безплатну медичну допомогу: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення. 

Злочини проти сім’ї 
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 

якої встановлена опіка чи піклування: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Зловживання опікунськими правами: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння): аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння): аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 28. Кримінальні правопорушення проти власності 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти власності.  
Корисливі кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним 

обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб 
Крадіжка: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 
злочинів. 

Грабіж: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 
злочинів. 

Розбій: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 
злочинів. 

Вимагання: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 
злочинів. 

Відмінність вимагання від розбою та грабежу. 
Шахрайство: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Способи вчинення 
шахрайства. Відмежування від суміжних злочинів. Відмінність шахрайства 
та заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання довірою. 



Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Корисливі кримінальні правопорушення проти власності, не пов’язані з 
обертанням чужого майна на свою користь або на користь інших осіб 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки.  

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 
випадково опинилося у неї: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 
шляхом: аналіз юридичного складу злочину. 

Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності 
Умисне знищення або пошкодження майна: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Погроза знищення майна: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення. 
Необережне знищення або пошкодження майна: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення. 
Порушення обов’язків щодо охорони майна: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення. 
 
Тема 29. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності. 
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки.  

Контрабанда: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки.  

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання та сировини для їх виробництва: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки.  

Протидія законній господарській діяльності: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки.  

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки.  

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 
відповідальності. 



Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні 
умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Доведення банку до неплатоспроможності: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Доведення до банкрутства: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Маніпулювання на фондовому ринку: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

 
Тема 30. Кримінальні правопорушення проти довкілля 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень 

проти довкілля. 
Кримінальні правопорушення проти екологічної безпеки. 
Порушення правил екологічної безпеки: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення.  
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення: 

аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 
Кримінальні правопорушення у сфері землевикористання, охорони надр, 

атмосферного повітря.  
Порушення правил охорони або використання надр: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, 
перевезення, переробка бурштину: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Забруднення атмосферного повітря: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Кримінальні правопорушення у сфері охорони водних ресурсів.  
Порушення правил охорони вод: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Забруднення моря: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Кримінальні правопорушення у сфері лісовикористання, захисту 

рослинного і тваринного світу.  
Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: 

аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та 
особливо кваліфікуючі ознаки. 

Порушення законодавства про захист рослин: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Незаконне полювання: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 31. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки  
Поняття та види кримінальних правопорушень проти громадської 

безпеки. 



Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 
організацією, а також участь у ній: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

Бандитизм: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 
Терористичний акт: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні 
умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Створення терористичної групи чи терористичної організації: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. Спеціальні умови 
звільнення від кримінальної відповідальності. 

Фінансування тероризму: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні 
умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 
фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне 
виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових 
пристроїв: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

 
Тема 32. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 
Поняття та види кримінальних правопорушень проти безпеки 

виробництва. 
Порушення вимог законодавства про охорону праці: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки.  

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

  
 



Тема 33. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки.  

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки.  

Керування транспортними засобами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість реакції: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або 
інше порушення їх експлуатації: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення.  

Незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 
транспортного засобу: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення.  

 
Тема 34. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності 
Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку і моральності.  
Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 
Групове порушення громадського порядку: аналіз юридичного складу 

кримінального правопорушення. 
Масові заворушення: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення. 
Хуліганство: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність хуліганства, 
вчиненого групою осіб, від групового порушення громадського порядку. 

Кримінальні правопорушення проти суспільної моральності 
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого: 

аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та 
особливо кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної 
спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної 
спадщини: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 
документів Національного архівного фонду: аналіз юридичного складу 



кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Жорстоке поводження з тваринами: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 
предметів: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Створення або утримання місць розпусти і звідництво: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 35. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
кримінальні правопорушення проти здоров’я населення 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки. 

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 
мети збуту: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання прекурсорів: аналіз юридичного складу кримінального 



правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні 
умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки.  

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва 
чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених 
документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або 
прекурсорів: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 
психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських 
засобів: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки.  

Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення.  

 
Тема 36. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 
у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. 

Розголошення державної таємниці: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Втрата документів, що містять державну таємницю: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки.  

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  



Незаконне перетинання державного кордону України: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки.  

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за 
призовом осіб офіцерського складу: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення.  

Ухилення від призову за мобілізацією: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

 
Тема 37. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян та кримінальних правопорушень 
проти журналістів. 

Наруга над державними символами: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 
державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського порядку, і державного кордону або 
військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового 
експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

Втручання у діяльність державного діяча: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі 
ознаки. 

Погроза або насильство щодо журналіста: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Умисне знищення або пошкодження майна журналіста: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Посягання на життя журналіста: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 
органу як заручника: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 



Захоплення журналіста як заручника: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата 
місцевої ради: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, печаток, штампів: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 38. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

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

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 
мереж електрозв’язку: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту 
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження 
або збут: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих систем, комп’ютерних мережах або на 
носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до 
законодавства: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-
обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 
особою, яка має право доступу до неї: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень 
електрозв’язку: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 39. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 
Поняття та ознаки кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  
Зловживання владою або службовим становищем: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 



Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні 
Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  

Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної 
діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Службове підроблення: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Декларування недостовірної інформації: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Службова недбалість: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки.  

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  

Незаконне збагачення: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та 
особливо кваліфікуючі ознаки. 

Зловживання впливом: аналіз кримінального правопорушення. 
Провокація підкупу: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
 
Тема 40. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 
Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти правосуддя.  
Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Примушування давати показання: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення права на захист: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Втручання в діяльність судових органів: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 
присяжного: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з 
їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення. 

Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист: аналіз юридичного 
складу кримінального правопорушення. 



Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Невиконання судового рішення: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального 
правопорушення: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача 
від виконання покладених на них обов’язків: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення.  

Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 
розслідування: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості: 
аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 

Порушення правил адміністративного нагляду: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення. 

Приховування злочину: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення.  

Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

 
Тема 41. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

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

правопорушень. Поняття військового кримінального правопорушення. 
Непокора: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 

кваліфікуючі ознаки. 
Невиконання наказу: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Опір начальникові або примушування його до порушення службових 

обов’язків: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Самовільне залишення військової частини або місця служби: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення. 

Дезертирство: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим 
способом: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Умисне знищення або пошкодження військового майна: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. 

Необережне знищення або пошкодження військового майна: аналіз 
юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Втрата військового майна: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 



 
Тема 42. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку 
Пропаганда війни: аналіз юридичного складу кримінального 

правопорушення. 
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та 

пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Порушення законів та звичаїв війни: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Застосування зброї масового знищення: аналіз юридичного складу 
кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 
зброї масового знищення: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Екоцид: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 
Геноцид: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення. 
Посягання на життя представника іноземної держави: аналіз юридичного 

складу кримінального правопорушення. 
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: аналіз 

юридичного складу кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 
Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала: аналіз юридичного складу кримінального 
правопорушення. 

Піратство: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі ознаки. 

Найманство: аналіз юридичного складу кримінального правопорушення, 
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 
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