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 Загальні положення 

 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне 

право» передбачено робочими навчальними планами університету й 

графіками навчального процесу та є важливою формою навчання, контролю 

знань, умінь і навичок слухачів.  

Курсова робота являє собою самостійну, творчу наукову працю, яка дає 

уявлення про певні кримінально-правові й кримінологічні проблеми, сприяє 

формуванню у слухачів навичок самостійної наукової творчості, підвищенню 

їх теоретичної і професійної підготовки, кращому засвоєнню навчального 

матеріалу. 

При написанні курсової роботи здобувачі повинні показати уміння 

працювати з науковою і спеціальною літературою, засобами масової 

інформації, аналізувати правові норми і правозастосовну практику, робити 

обґрунтовані висновки. 

Метою виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право» є розвиток в осіб, що навчаються, творчого мислення й 

навичок науково-дослідної роботи. 

З урахуванням мети написання курсової роботи сприяє вирішенню 

наступних завдань: 

- систематизувати й закріпити теоретичні знання й практичні навички, 

здобуті під час вивчення дисципліни «Кримінальне право»;  

- навчити  слухачів самостійно застосовувати здобуті теоретичні знання 

й практичні навички при вирішенні практичних завдань, а також у науковій і 

навчально-дослідній діяльності; 

- розвити здібності до поглибленого аналізу наукової літератури, 

законодавства і юридичної практики. 

Під час виконання такої роботи продовжується професійне становлення 

осіб, що навчаються. 

Тематика курсових робіт розробляється відповідно до професійних 

задач, зафіксованих у фаховій освітньо-кваліфікаційній характеристиці, 

завдань вдосконалення правової системи та національного законодавства, 

напрямку наукових досліджень кафедри та сучасних проблем 

правоохоронної діяльності. 

Тематика курсових робіт у разі необхідності, переглядається та 

доповнюється кафедрою й розглядається та схвалюється на її засіданнях. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

по підготовці курсових робіт з кримінального права 

 

Тему курсової роботи здобувач обирає із переліку тем курсових робіт, 

що пропонується в цих методичних рекомендаціях для відповідних груп. 

Одну й ту ж тему декільком слухачам обирати не дозволяється. 

Перед написанням курсової роботи необхідно скласти список 

літератури, яка підлягає вивченню, уважно з нею ознайомитись. На підставі 

отриманих знань складається план курсової роботи. План необхідно узгодити 

з викладачем, який веде в групі навчальні заняття. 

При написанні курсової роботи повинні бути враховані всі зміни до 

кримінального законодавства на час її підготовки і захисту та положення 

постанов Пленуму Верховного Суду України. 

Курсова робота носить самостійний характер. Недопустимо 

запозичення тексту фактичних даних із літературних джерел без оформлення 

посилання на них. 

Щоб курсова робота була змістовною і відповідала всім вимогам 

слухач повинен глибоко зрозуміти суть питання. Це найбільш важливий, 

складний і відповідальний момент підготовчого етапу написання курсової 

роботи. 

Курсова робота повинна мати дослідницький характер. Вона 

складається із трьох частин: теоретичної, практичної та додатків. Їх 

послідовність (структуру) представлено нижче у вигляді зразка змісту 

курсової роботи. Вона обов’язково повинна бути дотримана у всіх 

роботах незалежно від теми. 

Теоретична частина роботи (10-15 сторінок) має теоретичний 

характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних 

джерел: монографій, посібників, наукових статей, методичних рекомендацій 

тощо. Враховуючи, що теми курсових робіт базуються на необхідності 

дослідити як положення Загальної частини, так і Особливої частини 

кримінального права, необхідно обов’язково дати теоретичну характеристику 

обом цим складовим і бажано в окремих підрозділах.  

Наприклад, по темі «Співучасть в злочинах проти життя» потрібно: 

 - в першому підрозділі рокрити питання: що таке співучасть, її 

ознаки, форми, види співучасників та особливості їх відповідальності, 

спеціальні питання співучасті; 

- в другому підрозділі рокрити питання: що таке злочини проти 

життя, їх види, які їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки; 

- в третьому підрозділі рокрити питання: як саме відображено саме 

співучасть у злочинах проти життя, наприклад у кваліфікуючих ознаках, які 

особливості кваліфікації цих злочинів при співучасті тощо;  

Автор повинен представити теоретичний виклад з проблеми, що 

розглядається в роботі, дати власну оцінку узагальненим роботам (ступеня 
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вивченості розглядуваного питання, об’єктивності запропонованих шляхів 

розв’язання складних питань, залишених без розгляду або не досліджених 

питань тощо), висловити свою точку зору з досліджуваної проблематики; 

послідовно, грамотно і логічно обґрунтувати актуальність обраної теми для 

сучасної діяльності Національної поліції, її значимість для роботи 

конкретного підрозділу поліції. 

Практична частина роботи (мінімум 15 сторінок) має дослідницький 

характер, і виконується на основі проведеного особисто автором збору 

емпіричного матеріалу (статистичні дані, ухвали та рішення судів). 

Практична частина фактично є аналізом всіх зібраних емпіричних матеріалів. 

Статистичні дані про певний вид злочинів представляються за період 3-

5 років з відповідним їх узагальненням; територія збору емпіричного 

матеріалу визначається спільно з науковим керівником (або з консультантом 

кафедри по відповідній темі) (це повинен бути конкретний відділ поліції).  

Статистичні дані узагальнюються за період 3-5 повних років (не 

враховуючи року, в який виконується курсова робота). За поточний рік 

наводяться статистичні дані за 4 місяці (з січня по квітень).  

Всі зібрані автором емпіричні матеріали в оригінальному вигляді або 

точною копією обов’язково включаються в додатки до даної курсової роботи. 

Мінімальна кількість постанов про порушення кримінальних справ, 

обвинувальних висновків, обвинувальних вироків, ухвал та рішень судів 

повинна становити в залежності від категорії злочинів від 5 до 15 

екземплярів кожного виду документів. Причому вид документу не може бути 

один, а мінімально два. Наприклад, 15 обвинувальних вироків та 10 

обвинувальних висновків або 10 обвинувальних вироків та 20 постанов про 

порушення кримінальних справ. Мінімальна загальна кількість документів 

може сладати 10 екземплярів, але тільки у виключних випадках, коли тема 

курсової роботи буде визнана викладачем який курує її підготовку такою, що 

не передбачає достатньо великої кількості порушених кримінальних справ. 

Середня кількість документів, яка повинна бути зібрана по курсовій роботі та 

використана здобувачем при її написанні повинна складати 20-30 

екземплярів а бажано і більше. 

При можливості надаються всі документи по кожному кримінальному 

провадженню, по якому здійснювалося провадження (постанови, протоколи, 

висновки експертів, довідки, запити, обвинувальні акти тощо). В курсовій 

роботі автор повинен проаналізувати хід проведення досудового 

розслідування у частині кваліфікації злочинів та проблеми, що виникали при 

встановленні всіх елементів та ознак розглядуваного складу 

злочину/злочинів. 

Для цього автору необхідно обрати критерії за якими від робитиме цей 

аналіз на базі зібраних емпіричних матеріалів. 

Наприклад, по темі «Стадії вчинення умисного вбивства (ч.1 ст.115 

КК)» потрібно визначити: 
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- скільки злочинів, передбачених ч.1 ст.115 КК України було 

вчинено напевній/певних території/територіях України; 

- скільки із них були закінченими злочинами, а скільки припинено на 

стадії готування або замаху; 

- чим конкретно характеризувався кожен етап попередньої 

злочинної діяльності; 

- що в них спільного, а що відмінного (можна згрупувати по 

спільним рисам); 

- як характеризуються особи які вчинювали готування або замах 

на умисне вбивство, передбачене ч.1 ст.115 КК України, або довели цей 

злочин до кінця (стать, вік, соціальний статус, професія, мотив, 

обстановка вчинення злочину тощо); 

- які складнощі, на Ваш погляд, виникали при розслідувані цих 

злочинів, але саме у частині кваліфікації. Що можливо не було враховано або 

визначено не зовсім вірно, зокрема не відповідає положенням КК України та 

постанов Пленуму Верховного Суду України; 

- якщо всі злочини по зібраних матеріалах були закінченими, то у 

будь-якому випадку необхідно виділити в них стадії готування та замаху, 

момент закінчення і надати їм характеристику, яка повинна включати вище 

наведені критерії. 

При цьом, у слід відзначити, що перелік даних критеріїв не є вичерпним 

і для кожної теми має свої особливості. 

Висновки по курсовій роботі (3-5 сторінок) повинні містити власні 

пропозиції та рекомендації автора з розглядуваної проблеми: прогалини в 

чинному Кримінальному кодексі України; недоліки кваліфікації злочинів та 

шляхи їх усунення; проблеми кримінальної відповідальності та пропозиції по 

удосконаленню кримінального законодавства; проблеми у діяльності органів 

внутрішніх справ та шляхи їх вирішення.  

Додатки до курсової роботи повинні містити всі зібрані емпіричні 

матеріали. 

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 30-40 сторінок 

друкованого тексту (без урахування списку використаної літератури та 

додатків). 

Вимоги до оформлення курсової роботи: 

- робота у визначені додатково строки податься тільки у друкованому варіанті  

(рукописний не допускається) 

- формат doc; 

- редактор Microsoft Word;  

- шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1.0; 

- всі поля – 20 мм; абзац – 12.5 мм; 

- список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», а не «ЛІТЕРАТУРА» або якось 

інакше. У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим 
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номером джерела за списком, через кому номер сторінки (сторінок) або 

посторінковими зносками також із вказівкою сторінок посилання; 

- кожен розділ/підрозділ нумерується, виділяється напівжирним шрифтом і 

починається з нової сторінки. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

з кримінального права для слухачів факультету заочного навчання працівників ОВС  

№ з/п Назва теми курсової роботи  

1 навчальна група 

1.  Співучасть в злочинах проти життя 

2.  Співучасть при вчиненні умисного вбивства (ч.2 ст.115 КК) 

3.  Співучасть при  вчиненні злочинів проти здоров’я  

4.  Співучасть при нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження 

5.  Співучасть при нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного укошкодження 

6.  Співучасть при нанесенні побоїв і мордування 

7.  Співучасть при вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи 

8.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 127 КК «Катування» 

9.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.146 КК Незаконне 

позбавленн волі або викрадення людини» 

10.  Співучасть при вчиненні злочинів проти статевої свободи та статевої 

недотораності особи 

11.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.152 КК «Зґвалтування» 

12.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.153 КК «Насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом» 

13.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 154 КК «Примушування до 

вступу в статевий зв'язок» 

14.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

15.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 

релігійних переконань» 

16.  Співучасть при вчиненні злочинів проти власності (ст.185-191 КК) 

17.  Співучавучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

18.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

19.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

20.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання» 

21.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

22.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

23.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.191 КК «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем» 

24.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 197
1
 КК «Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

25.  Співучасть при вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

26.  Співучасть при вчиненні злочинів у сфері обігу психотропних речовин 

27.  Співучасть при вчиненні злочинів у сфері обігу прекурсорів 

28.  Співучасть при вчиненні злочинів проти громадського порядку 

29.  Співучасть при вчиненні злочинів проти моральності 

30.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 301 КК «Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» 

31.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.296 КК «Хуліганство» 

32.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.297 «Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

33.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 262 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
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речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживанням службовим становищем» 

34.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 303 КК «Сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією» 

2 навчальна група 

35.  Об’єктивні ознаки злочинів проти життя 

36.  Об’єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ч.1 ст.115 КК 

37.  Об’єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.1-7 ч.2 ст. 115 КК 

38.  Об’єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.8-14 ч.2 ст. 115 КК 

39.  Об’єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ст.118 КК 

40.  Об’єктивні ознаки необережного вбивства передбаченого ст.119 КК 

41.  Об’єктивні ознаки злочинів проти здоров’я 

42.  Об’єктивні ознаки нанесення тяжкого тілесного пошкодження (ст.121, 128 КК) 

43.  Об’єктивні ознаки нанесення середньої тяжкості тілесного пошкодження 

(ст.122, 128 КК) 

44.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.126 КК «Побої та мордування» 

45.  Об’єктивні ознаки злочинів проти волі честі та гідності особи 

46.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.146 КК «Незаконне позбавлення 

волі або викрадення людини» 

47.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.149 КК «Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини» 

48.  Об’єктивні ознаки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

49.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.152 КК «Зґвалтування» 

50.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.153 КК «Насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом» 

51.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

52.  Об’єктивні ознаки корисливих злочинів проти власності 

53.  Об’єктивні ознаки некорисливих злочинів проти власності 

54.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

55.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

56.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

57.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

58.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

59.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення електричної 

або теплової енергії шляхом її самовільного використання» 

60.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.191 КК «Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» 

61.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.194 КК «Умисне знищення або 

пошкодження майна» 

62.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.197
1
 КК «Самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво» 

63.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.198 КК «Придбання, отримання, 

зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом» 

3 навчальна група 

64.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти життя 

65.  Суб’єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ч.1 ст.115 КК 

66.  Суб’єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.1-7 ч.2 ст. 115 КК 

67.  Суб’єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.8-14 ч.2 ст. 115 КК 

68.  Суб’єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ст.118 КК 
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69.  Суб’єктивні ознаки необережного вбивства передбаченого ст.119 КК 

70.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти здоров’я 

71.  Суб’єктивні ознаки нанесення тяжкого тілесного пошкодження (ст.ст. 121, 

128 КК) 

72.  Суб’єктивні ознаки нанесення середньої тяжкості тілесного пошкодження 

(ст.122, 128 КК) 

73.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.126 КК «Побої та мордування» 

74.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти волі честі та гідності особи 

75.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.146 КК «Незаконне позбавлення 

волі або викрадення людини» 

76.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.149 КК «Торгівля людьми або 

інша незаконна угода щодо людини» 

77.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

78.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.152 КК «Зґвалтування» 

79.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.153 КК «Насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом» 

80.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

81.  Суб’єктивні ознаки корисливих злочинів проти власності 

82.  Суб’єктивні ознаки некорисливих злочинів проти власності 

83.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

84.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

85.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

86.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

87.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

88.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення електричної 

або теплової енергії шляхом її самовільного використання» 

89.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.191 КК «Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» 

90.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.194 КК «Умисне знищення або 

пошкодження майна» 

91.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.197
1
 КК «Самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво» 

92.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.198 КК «Придбання, отримання, 

зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом» 

93.  Кваліфікація викрадень чужого майна з автомобілів 

4 навчальна група 

94.  Об’єктивні ознаки злочинів проти громадського порядку 

95.  Об’єктивні ознаки злочинів проти моральності 

96.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 126 КК «Побої і мордування» 

97.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 154 КК «Примушування до вступу 

в статевий зв'язок» 

98.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

99.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 

релігійних переконань» 

100.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 296 КК «Хуліганство» 

101.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 297 КК «Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

102.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 299 КК «Жорстоке поводження з 
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тваринами» 

103.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 301 КК «Ввезення, виготовлення, 

збут і розповсюдження порнографічних предметів» 

104.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 302 КК «Створення або утримання 

місць розпусти і звідництво» 

105.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 303 КК «Сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією» 

106.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 304 КК «Втягнення неповнолітніх 

у злочинну діяльність» 

107.  Об’єктивні ознаки злочинів в сфері обігу наркотичних засобів 

108.  Об’єктивні ознаки злочинів в сфері обігу психотропних речовин 

109.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 307 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» 

110.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 308 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем» 

111.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 309 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» 

112.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 310 КК «Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель» 

113.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 311 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» 

114.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 312 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем» 

115.  Об’єктивні ознаки злочинів проти громадської безпеки 

116.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 255 КК «Створення злочинної 

організації» 

117.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 257 КК «Бандитизм» 

118.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 259 КК «Завідомо неправдиве 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів 

власності» 

119.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 262 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживанням службовим становищем» 

120.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 263 КК «Незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» 

121.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 264 КК «Недбале зберігання 

вогнепальної зброї або бойових припасів» 

122.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 175 КК «Невиплата заробітної 

плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» 

5 навчальна група 

123.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти громадського порядку 

124.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти моральності 

125.  Суб’єктивні ознаки злочинів ст. 126 КК «Побої і мордування» 

126.  Суб’єктивні ознаки злочинів ст. 154 КК «Примушування до вступу в статевий 

зв'язок» 
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127.  Суб’єктивні ознаки злочинів ст. 156 КК «Розбещення неповнолітніх» 

128.  Суб’єктивні ознаки злочинів ст. 161 КК «Порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань» 

129.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 296 КК «Хуліганство» 

130.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 297 КК «Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

131.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 299 КК «Жорстоке поводження з 

тваринами» 

132.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 301 КК «Ввезення, виготовлення, 

збут і розповсюдження порнографічних предметів» 

133.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 302 КК «Створення або 

утримання місць розпусти і звідництво» 

134.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 303 КК «Сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією» 

135.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 304 КК «Втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність» 

136.  Суб’єктивні ознаки злочинів в сфері обігу наркотичних засобів 

137.  Суб’єктивні ознаки злочинів в сфері обігу психотропних речовин 

138.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 307 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» 

139.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 308 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем» 

140.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 309 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» 

141.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 310 КК «Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель» 

142.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 311 КК «Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» 

143.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 312 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем» 

144.  Суб’єктивні ознаки злочинів проти громадської безпеки 

145.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 255 КК «Створення злочинної 

організації» 

146.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 257 КК «Бандитизм» 

147.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 259 КК «Завідомо неправдиве 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів 

власності» 

148.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 262 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживанням службовим становищем» 

149.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 263 КК «Незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» 

150.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 264 КК «Недбале зберігання 

вогнепальної зброї або бойових припасів» 

151.  Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 175 КК «Невиплата заробітної 
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плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» 

6 навчальна група 

152.  Об’єктивні ознаки злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку 

153.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 361 КК «Несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» 

154.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 361
1
 КК «Створення з метою 

використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних 

засобів, а також їх розповсюдження або збут» 

155.  Об’єктивні ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

156.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 377 КК «Пошкодження шляхів 

сполучення і транспортних засобів» 

157.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 379 КК «Блокування транспортних 

комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства» 

158.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 386 КК «Порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами» 

159.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 287 КК «Випуск в експлуатацію 

технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації» 

160.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 288 КК «Порушення правил, норм 

і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху» 

161.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 289 КК «Незаконне заволодіння 

транспортним засобом» 

162.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 290 КК «Знищення, підробка або 

заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» 

163.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 199 КК «Виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів 

державної лотереї» 

164.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 201 КК «Контрабанда» 

165.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 203-2 «Зайняття гральним 

бізнесом 

166.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 203-1 КК «Незаконний обіг дисків 

для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва» 

167.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, 

зберігання, збут  або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» 

168.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» 

169.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 213 КК «Порушення порядку 

здійснення операцій з металобрухтом» 

170.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 216 КК «Незаконне виготовлення, 

підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок 

171.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 222 КК «Шахрайство з 

фінансовими ресурсами» 

172.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 232-1 КК «Незаконне 

використання інсайдерської інформації» 

173.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 390 КК «Ухилення від відбування 

покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі» 
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174.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 393 КК «Втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти» 

175.  Об’єктивні ознаки корисливих злочинів проти власності 

176.  Об’єктивні ознаки некорисливих злочинів проти власності 

177.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

178.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

179.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

180.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

181.  Об’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 
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Рекомендована література 

1. Основна: 

1.1. Конституція України. 

1.2. Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Олександр 

Смирнов проти України» від 15 липня 2010 р., остаточне від 15жовтня 2010 

р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 15. 

1.3. закони: 

1.3.1. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

1.3.2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року. 

1.3.3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 

року. 

1.3.4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

1.3.5. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори» від 15 лютого 1995 року. 

1.3.6. Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 року. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Державна програма щодо реалізації заходів державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  на 2015-

2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 р. № 265. 

1.4.2. Постанова КМУ від 03.12.2009 р. № 1317 «Про затвердження 

Положення про медико-соціальну експертизу». 

1.4.3. Концепція створення системи моніторингу ситуації у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2011 р. № 1193-р. 

1.4.4. Наказ МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6 «Про затвердження 

Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень». 

1.4.5. Наказ МВС України від 21.08.1998 р. № 622 «Про затвердження 

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів». 

1.4.6. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію 

діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, 

направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань».  

1.4.7. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження 

Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України». 
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1.4.8. Наказ МВС України від 29 лютого 2016 р. № 142 «Про 

затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ на 

2016 рік». 

1.4.9. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. № 1 „Про судову практику у 

справах про необхідну оборону”. 

1.5.2. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. № 2 „Про умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання 

більш м’яким”. 

1.5.3. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 № 3 «Про судову практику в 

справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами». 

1.5.4.  Постанова ПВСУ від 26.04.2002№ 4 «Про судову практику в 

справах про  злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів». 

1.5.5. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику у 

справах про хабарництво». 

1.5.6. Постанова ПВСУ від 07.02.2003 р. № 2 «Про судову практику в 

справах про злочини проти життя та здоров’я особи». 

1.5.7. Постанова ПВСУ від 25.04.2003 р. № 3 «Про практику 

застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у 

сфері господарської діяльності». 

1.5.8. Постанова ПВСУ від 24.10.2003 р. №7 „Про практику 

призначення судами кримінального покарання”. 

1.5.9. Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. № 15 «Про судову практику у 

справах про перевищення влади або службових повноважень». 

1.5.10. Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. №16 „Про практику 

застосування судами України законодавства про погашення і зняття 

судимості”. 

1.5.11. Постанова ПВСУ від 28.12.1996 р. №15 (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою ПВСУ №17 26.12.2003 р.) „Про практику призначення 

військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні”. 

1.5.12. Постанова ПВСУ від 27.02.2004 р. № 2 «Про застосування 

судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у 

злочинну чи іншу антигромадську діяльність». 
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1.5.13. Постанова ПВСУ від 16.04.2004 р. № 5 „Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх”. 

1.5.14. Постанова ПВСУ від 08.10.2004 р. № 15 „Про деякі питання 

застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів». 

1.5.15. Постанова ПВСУ від 10.12.2004 № 17 «Про судову практику у 

справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля. 

1.5.16. Постанова ПВСУ від 03.06.2005 р. № 7 „Про практику 

застосування судами примусових заходів медичного характеру та 

примусового лікування”. 

1.5.17. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 13 «Про практику 

розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

злочинними об’єднаннями». 

1.5.18. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 14 «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про 

адміністративні правопорушення на транспорті». 

1.5.19. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 12 „Про практику 

застосування судами України законодавства про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності”.  

1.5.20. Постанова ПВСУ від 22.12.2006 р. № 10 «Про судову практику у 

справах про хуліганство». 

1.5.21. Постанова ПВСУ від 20.05.2008 р. № 5 «Про судову практику у 

справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи». 

1.5.22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 

2009 р. № 8 „Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику 

призначення судами кримінального покарання”. 

1.5.23. Постанова ПВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності». 

1.5.24 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 

року № 7 „Про практику застосування судами кримінального законодавства 

про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”. 

Підручники: 

1.6.1. Вереша Р.В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної 

відповідальності: Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 740 с. 

1.6.2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для 

студентів юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. 

Бенківський та ін.: За ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 

2001. – 512 с. 

1.6.3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. 

Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та 
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допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

1.6.4. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. 

Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.). – Вид. 2-ге, переробл. та 

допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с. 

1.6.5. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 

4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с. 

1.6.6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 

4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

1.6.7. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна 

частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 

1.6.8. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / 

Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с. 

1.6.9. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник (Александров 

Ю.В., Антипов В.И., Володько Н.В. и др.). За ред. Клименко В.А., Мельника 

Н.И. – К.: Атика, 2002. – 448 с. 

1.6.10. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред.: 

А. С. Беніцький [та ін.]. – К. : Істина, 2011. – 1112 с. 

1.6.11. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / 

Кузнецов В. В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те 

вид., перероб. – К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

1.6.12. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне 

право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. 

Письменського. – Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

1.6.13. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. 

для студентів юрид. ВНЗ / [В. І. Борисов та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. 

І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : 

Право, 2015. - 525, [1] с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1.7.1. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав 

інтелектуальної власності в Україні. – К.: ФОРУМ, 2004. – 160 с. 

1.7.2. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Мойсєєнко В.А. Кримінальне 

право України: Навчальний посібник: Альбом схем. – К.: Олан, 2003. – 403 с.  

1.7.3. Біленчук П.Д., Романюк В.Б., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна 

злочинність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с. 

1.7.4. Данилевський А.О., Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність 

за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації 

та відмежування від суміжних складів злочинів: Науково-практичний 

посібник. – Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с. 

1.7.5. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі 

людьми / За ред. О.М. Бандурки: Навчальний посібник. – Харків: НУВС, 

2001. – 244 с. 
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1.7.6. Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за 

Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково- практичний 

коментар/ В.М. Киричко, О.І. Перепелиця; за заг. ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 

2010. – 784 с. 

1.7.7. Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : Навч. 

посіб. / М. І. Колос . – К. : Атіка,2007 (К.). – 608 с. 

1.7.8. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

1.7.9. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. 

(Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 

2003. – 228. 

1.7.10. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 

правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

1.7.11. Кримінальне право України. Загальна частина:  Навч. посіб. / 

Грищук В.К., Кирись Б.О., Сенько М.М. та ін. ;  Міністерство освіти  і науки 

України. – [б. м.] : Атіка, 2007 (К.). – 420 с. 

1.7.12. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: 

Навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, Г.К. Гіжевський. – К.: 

Істина, 2005. – 380 с. 

1.7.12. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г. 

Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. – За ред. О.М. Омельчука. – К.: 

Наукова думка, Прецедент, 2004.  – 297 с. 

1.7.13. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. 

С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. 

1.7.14. Кулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М., 

Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним 

використанням бюджетних коштів: Науково-практичний посібник. – 

Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 289 с. 

1.7.15. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навчальний посібник. – К.: 

Вид-во Європейського університету, 2002. – 232 с. 

1.7.16. Митрофанов І.І., Притула А.М. Злочини проти довкілля: 

Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с. 

1.7.17. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с. 

1.7.18. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 

України. – 4-те вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 

2005. – 848 с. – (Нормативні документи та коментарі). 

1.7.19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 

України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: 

Форум, 2001, у 2-х ч. 

1.7.20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 
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За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – у 2 т. 

1.7.21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 

– 8-ме вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника,  М.І. Хавронюка. – 

К. : Юридична думка, 2011. 

1.7.22. Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть / 

А.А. Пинаев. – Харьков: «Харьков юридический», 2005. – 664 с. 

1.7.23. Примаченко В.Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як 

обставина, що виключає злочинність діяння: Навч. посібник. – Д.: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 80 с. 

1.7.24. Проблемні питання щодо кримінальної відповідальності за 

захоплення підприємств (рейдерство): методичні рекомендації/ І.Г. 

Богатирьов, А.А. Галючек, М.С. Городецька, А.О. Кривий, В.А. Мисливий, 

В.Ф. Примаченко, О.Ф. Фрицький. – Дніпропетровськ: Дніпр.держ. ун-т 

внутр. справ, 2010 – 48 с. 

1.7.25. Соколов О.В., Спіріна І.Д. Виявлення наркотичної залежності: 

медичні та правові аспекти: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. 

акад. МВС, 2003. – 48 с. 

1.7.26. Спіріна І.Д., Соколов О.В., Леонов С.Ф. Виявлення ознак 

залежності від психоактивних речовин: Науково-практичний посібник. – 

Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2004. – 72 с. 

1.7.27. Сучасне кримінальне право України; нормативно-правові 

документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко 

та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005- С. 346-

347. 

1.7.28. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. 

Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с. 

1.7.29. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический 

комментарий. – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С. Яценко. – К. : 

А.С.К., 2003. – 1088 с. 

1.7.30. Кримінальне право України. Загальна частина : навч.-метод. 

посіб. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – К. : Фенікс, 2012. – 112 с. 

1.7.31. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для 

підготов- ки до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. – Х. 

: Право, 2016. – 200 с. 

1.7.32. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України 

[текст] / За заг. ред. Савченка А.В. – Київ: “Центр учбової літератури”, 2013. 

– 1272 с. 

1.7.33. Савченко А. В. Кримінальне право України. Загальна частина (у 

схемах та діаграмах) [текст. навч. посібн]. / А.В. Савченко, Ю.В. Шуляк. - К.: 

«Центр учбової літератури»., 2014 – 156 с. 

1.7.34. Кваліфікація та розслідування кримінальних правопорушень 

проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів : [посіб.] / 
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Е.М. Кісілюк, М.П. Климчук, О.Є. Омельченко, О.В. Процюк; [за ред.. д.ю.н. 

С.С. Чернявського]. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2014. – 112 с. 

1.7.35. Протидія сепаратизму в Україні [Текст]: навчальний посібник 

/[Стрільців О.М., С.С.Чернявський, А.В.Савченко, В.І.Василинчук]. – Київ: 

ФОБ Кандиба Т.П., 2015. – 156 с.  

1.7.36. Кримінальне право. Загальна. Альбом схем [Текст]: навчальний 

посібник /[В.Я.Горбачевський, І.А.Вартилецька., О.В.Микитчик, 

В.С.Плугатир, Плугатир М.В.]. –  К.: Алерта, 2015. – 212 с. 

1.7.37. Савченко А.В. Корупційні злочини (кримінально-правова 

характеристика) [Текст] навч. посіб. / А.В. Савченко. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2016.  – 168 с. 

1.7.38. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. 

Загальна частина [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. 

Комаров, М. А. Рубащенко. - Харків : Право, 2016. - 198 с. 

1.7.39. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. 

Особлива частина [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. 

Комаров, М. А. Рубащенко. - Харків : Право, 2016. - 155 с. 

1.7.40. Вознюк А. А. Кримінальне право України. 

Загальна частина [Текст] : конспект лекцій / А. А. Вознюк ; Нац. акад. внутр. 

справ. - Київ : Освіта України, 2016. - 235 с. : табл. 

1.7.41. Сухонос В. В. Кримінальне право України. 

Загальна частина [Текст] : підручник / В. В. Сухонос. - Суми : 

Університетська книга, 2016. - 375 с. : схеми 

1.7.42. Бантишев О. Ф. Кримінальне право України в питаннях і 

відповідях. Загальна частина [Текст] : посібник / Бантишев О. Ф., Кузьмін С. 

А. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 112 с. 

1.7.43. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України 

[Текст] : навч. посіб. / Митрофанов Ігор Іванович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. 

Михайла Остроградського. - Одеса : Фенікс, 2015. - 575 с. 

1.7.44. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. 

посіб. / [Трубников В. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. М. 

Трубникова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2015. - 442, [1] с. 

1.7.45. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. 

для студентів юрид. ВНЗ / [Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. 

І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : 

Право, 2015. - 677, [1] с. 

1.7.46. Павлова Т. О. Кримінальне право. Загальна частина [Текст] : 

навч.-метод. посіб. для студентів екон.-прав. ф-ту, напрям підгот.: 6.030401 

"Правознавство", освіт.-кваліфікац. рівень "Бакалавр" / Т. О. Павлова ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т. - Одеса : Фенікс, 2015. - 175 с. 

1.7.47. Крамар Р. І. Кримінальне право України (Загальна частина) 

[Текст] : курс лекцій для студентів ден. форми навчання баз. напряму 

6.030401 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / [Р. І. Крамар] ; 
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Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", Юрид. ф-т, Каф. кримін.-прав. 

дисциплін. - Львів : Львів. ун-т бізнесу та права, 2015. - 65 с. 

1.7.48. Кримінальне право України (особлива частина) [Текст] : метод. 

рек. для семінар. занять та самост. роботи студентами юрид. ф-ту зі спец. 

6.030401 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права", Юрид. ф-т, Каф. кримін.-прав. відносин ; 

[розроб. Крамар Р. І.]. - Львів : [б. в.], 2015. - 68 с. 

1.7.49. Кримінальне право України (Загальна частина) [Текст] : метод. 

рек. для семінар. занять та самост. роботи студентів юрид. ф-ту зі спец. 

6.030401 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права", Юрид. ф-т, Каф. кримін.-прав. дисциплін ; 

[розроб. Крамар Р. І.]. - Львів : ЛУБП, 2015. - 52 с. 

1.7.50. Васильківська І. П. Кримінальне право України. 

Загальна частина [Текст] : практикум / І. П. Васильківська, Є. І. Бондаренко ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. 

- 267 с. : табл. 

1.7.51. Кримінальне право (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. для 

студентів напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня 

"бакалавр" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; 

[уклад. Сосніна О. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 287 с. 

1.7.52. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т 

упр. і права, 2015. - 398 с. 

1.7.53. Вереша Р. В. Кримінальне право України. 

Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури 

України. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014. - 351 с. 
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2.1. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: 

ФОП Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

2.2. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права 

брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: 

Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 328 с. 

2.3. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають 

застосування кримінального покарання: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 208 

с. 

2.4. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає 

злочинність діяння: Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 

2006. – 168 с. 

2.5. Бандурка О.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины 



26 

 

и противодействие: Монография. – Харьков: Основа, 2003. – 368 с. 

2.6. Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия “потерпевшего” как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния: Монографія. – Харьков: 

Кроссроуд, 2007. – 96 с. 

2.7. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.  

2.8. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове значення: Монографія. – К.: Дакор, 2009. – 736 с. 

2.9. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за 

нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения: Монография. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.  

2.10. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: 

поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 

або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО 

Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с. 

2.11. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сп’яніння: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 160 с. 

2.12. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 240 с. 

2.13. Вербенський М.Г., Мінка Т.П., Негодченко Д.О. Протидія торгівлі 

людьми в Україні: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2010. – 236 с. 

2.14. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права 

України: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 224 с. 

2.15. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.М. Завдання і 

дія кримінального закону: Монографія. – К.: Генеза, 1997. – 156 с.  

2.16. Голіна В.В. Судимість: Монографія. – Харків: Харків юридичний, 

2006. – 384 с. 

2.17. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / 

Наук. ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с. 

2.18. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 

2003. – 924 с. 

2.19. Зеленецький В.С., Ємельянов В.П., Настюк В.Я. та ін. Проблеми 

систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства 

України / За заг. ред. Зеленецького В.С., Ємельянова В.П.: Монографія. – 

Харків: Право, 2008. – 96 с.  

2.20. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 

с. 

2.21. Ізетов А.Е. Втягнення у вчинення терористичного акту: 

кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків: Право, 2010. – 174 

с. 

2.22. Коржанський М.Й. Предмет і об’єкт злочину: Монографія. – 

Дніпропетровськ: Юридична академія МВС; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с. 
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2.23. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини: 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 216 с. 

2.24. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права: Монографія. 

– Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 

2003. – 200 с. 

2.25. Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження 

об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: Монографія. 

– Харків: Консум, 2004. – 136 с. 

2.26. Кравченко О.О. Контрабанда: Монографія. – Харків: ТЦ «Золота 

миля», 2010. – 192 с. 

2.27. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: 

Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с. 

2.28. Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за 

незаконне використання електричної або теплової енергії: Монографія. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 160 с. 

2.29. Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: 

Монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 

2008. – 180 с.  

2.30. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: 

історія, стан, тенденції. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. – 212 с. 

2.31. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: 

цілі і підстави застосування. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 92 

с. 

2.32. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с. 

2.33. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: 

Атіка, 2004. – 188 с. 

2.34. Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: 

відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і 

запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.  

2.35. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія. – К.: Юридична думка, 

2004. – 400 с.  

2.36. Микитчик О.В. Філософія злочину: Монографія. – К.: Київський 

нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.   

2.37. Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за 

порушення законів та звичаїв війни: Монографія. – Харків: Право, 2007. – 

152 с.  

2.38. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична 

академія Міністерства внутрішніх справ, 2004. – 380 с. 

2.39. Митрофанов И.И. Механизм реализации уголовной 

ответственности: монография / И.И. Митрофанов. – Кременчуг: Изд. ЧП 

Щербатых А.В., 2011. - 616 с. 
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2.40. Митрофанов І.І. Кримінально-правове забезпечення охорони 

довкілля: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2010. – 
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проф. В.П. Ємельянова. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 145 

с.  

2.55. Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика та протидія 
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Монографія. – К.: Істина, 2006. – 192 с.  
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13. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. www.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України). 
2. www.mvs.gov.ua (офіційний сайт міністерства внутрішніх справ 

України). 
3. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
4. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
5. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 
6.http://sc.gov.ua/ua/rishennja_cshodo_ukrajini_vineseni_jevropejskim_sudo

m_z_prav_ljudini.html 
 


