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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І 

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

1. Схематично покажіть особливості взаємозв’язків кримінального права з 

іншими галузями права. 

2. Підготуйте огляд напрямків наукових досліджень з кримінального права 

співробітників ДДУВС, інших ВНЗ Дніпропетровська. 

3. Для кожного принципу кримінального права знайдіть приклад його втілення 

чи реалізації в кримінальному законі, іншому законодавстві.  

4. Розкрийте зміст кримінально-правового принципу справедливості. 

Рекомендована література до теми 1: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 

4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95. 

ТЕМА № 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

1.Костов їхав у поїзді «Одеса – Івано-Франківськ». Перебуваючи у стані 

алкогольного сп’яніння, він весь час шумів, співав непристойні пісні, чіплявся 

до сусідів. Коли поїзд відійшов від станції Роздільна (Україна), пасажир Чалий, 

що сів у вагон, зробив Костову зауваження і попросив його припинити 

хуліганити. У відповідь на це Костов схопив ніж, що лежав на столі, і наніс ним 

Чалому удар у живіт. На наступній станції Тираспіль (Республіка Молдова) 

Чалому зняли з поїзда і доставили в лікарню, де через добу він помер від 

пошкодження кишечника і печінки. 

Визначте місце вчинення Костовим злочину і вкажіть, чи підлягає він 

кримінальній відповідальності за законодавством України.  

Чи має значення для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність Костова його громадянство? 

Варіант 1. Костов наніс удар Чалому після відходу поїзда від станції 

Окниця (Республіка Молдова), а помер Чалий у м. Сокіряни (Україна). 

Варіант 2. Завдяки своєчасній медичній допомозі Чалий залишився 

живим. 

2.Визначте в кожному із розділів Особливої частини КК по одній 

кримінально-правовій нормі, що має: 

1) просту диспозицію; 

2) описову диспозицію; 

3) відсильну диспозицію; 

4) бланкетну диспозицію; 

5) відносно визначену санкцію; 

6) альтернативну санкцію. 

3.Продовжить фразу: 

1. Чинний КК України має своїм завданням: 

2. Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває 

його ознак (змісту), іменується: 

3. Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває 

його ознаки (зміст), іменується: 



4. Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті 

кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де 

називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або 

розкривається їх зміст, іменується: 

5. Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею злочину 

відсилає до нормативно-правових актів, що не є кримінальними законами 

(нормативних актів інших галузей права), називається: 

6. Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, 

називається: 

7. Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, 

називається: 

8. Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) межі 

передбаченого нею покарання, називається: 

9. Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише один 

з яких і може бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, 

називається: 

10. Санкція, яка поряд с основним передбачає і додаткове покарання, 

називається: 

11. Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну межу) 

відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір: 

12. Злочин визнається вчиненим на території України: 

13. Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України: 

14. Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього 

покарання: 

15. Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила 

злочин за її межами і там зазнала за нього покарання: 

16. Громадянин України, який вчинив злочин за її межами: 

17. Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її 

межами злочин: 

18. Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення 

ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК 

України? 

19. Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за 

її межами злочин: 

20. Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

21. Іноземці, які вчинили злочин на території України: 

22. Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України: 

23. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) набирає 

чинності:  

24. Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається: 

25. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який 

частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

26. Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну 

відповідальність): 

27. Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом 

(законом про кримінальну відповідальність) усунена: 



Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 

4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

1. Прокоментуйте ознаку злочину суспільна небезпечність, поясність 

відмінність із поняттям суспільна шкідливість злочину. 

2. Знайдіть в тексті Особливої частини КК по 2 приклади злочинів кожної 

з класифікаційних груп, передбачених в ст. 12 КК України. 

3. Заповніть таблицю „Класифікація злочинів”:  

Злочини 

невеликої 

тяжкості - це 

Злочини 

середньої 

тяжкості - це 

Тяжкі злочини - 

це 

Особливо тяжкі 

злочини – це  

    

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42, 4.43, 

4.45, 4.50, 4.52,  

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СКЛАД ЗЛОЧИНУ. 

 

1.Ситуація до вирішення: 

Пузач систематично пиячив, бив свою дружину Пузач Марію, ображав сусідок 

по квартирі Покотило і Мерзотенко, погрожував убивством. Сусідки 

звернулися до міліції із заявою, і проти Пузача було порушено кримінальну 

справу за ст. 129 та ч. 1 ст. 296 КК України. Через день після цього Пузач знову 

напився і побив свою дружину. Потім він постукав до кімнати Покотило і, коли 

та відчинила двері, ударив її ножем. На крики про допомогу прибігла 

Мерзотенко. Пузач також ударив її ножем поблизу серця. Від отриманої травми 

Покотило померла, а Мерзотенко вижила.  

1. Кваліфікуйте дії Пузача. 

2. Що є підставою кримінальної відповідальності? 

3. Розкрийте ознаки елементів всіх складів злочинів, які були вчинені Пузачем.  

Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ст. 115, 129, 296 КК України та 

постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах 

про злочини проти життя та здоров’я людини” від 7 лютого 2003 р. № 2. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Заповніть таблицю:  

 

Функції складу злочину полягають у наступному: 

 

Фундаментальна: Гарантійна: Процесуальна: Розмежувальна: 

    

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.3, 4.11, 4.35, 4.40, 4.61, 4.82, 4.83, 4.97, 4.98, 4.99. 

 

ТЕМА № 5. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

 

1. Визначте родовий і безпосередній об’єкти злочинів, передбачених 

розділами II, III, VI Особливої частини КК України. 

2. Які із злочинів, передбачених розділами VI та VII Особливої частини 

КК України, посягають на два об’єкти і більше? 

3. Визначте і порівняйте об’єкти і предмети наступних складів злочинів: 

крадіжка (ст.185 КК), грабіж (ст.186 КК), розбій (ст.187 КК), вимагання (ст.189 

КК), шахрайство (ст.190 КК). 

4. На прикладі складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України 

„Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини” заповніть схему: 

Види об’єктів злочину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 КК: 

Видовий об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 КК: 

 

Родовий об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 КК: 

Безпосередній об’єкт 

злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 

149 КК: 

Основний: 

Додатковий: 

Факультативний: 

Обов’язковий: 



 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10, 4.16, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27, 4.34, 4.35, 4.38, 

4.39, 4.40, 4.44, 4.48, 4.49, 4.53, 4.61, 4.63, 4.67, 4.68, 4.69, 4.74, 4.76, 4.89, 4.92, 

4.97. 

 

ТЕМА 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Продовжіть фразу: 

1. Суб’єктивна сторона складу злочину – це: 

2. Вина це: 

3. Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала 

суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 

передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання?  

4. Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка 

вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не 

бажала, але свідомо припускала їх настання? 

5. Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка 

вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала 

на їх відвернення? 

6. Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, не передбачала 

можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або 

бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити? 

7. Вкажіть факультативні ознаки суб’єктивної сторони, які стають 

обов’язковими і враховуються при кваліфікації вчиненого злочину тільки у 

випадках, вказаних конкретною статтею (частиною статті) Особливої 

частини Кримінального кодексу України:  

8. При вчиненні умисного злочину, який за своєю конструкцією є 

формальним, особа:  

9. При вчиненні злочину з прямим умислом, який за конструкцією є 

матеріальним, особа: 

10. Діяння охоплюються поняттям випадок (казус) якщо особа, яка його 

вчинила: 

11. Інтелектуальна ознака, що впливає на зміст умисної вини, відображає: 

12. Вольова ознака, що впливає на зміст умисної вини, відображає: 

13. Злочини, в складах яких мотив і мета є обов’язковими ознаками, 

вчиняються:  

14. Вольова ознака, що визначає зміст злочинної самовпевненості, 

характеризується тим, що:  

2. Заповніть таблиці:  

 

 

 

 

 

 



1. Розмежування прямого та непрямого умислу. 

 Інтелектуальний момент 

 

 

 

Вольовий момент Вид умислу Ставлення особи 

до вчинюваного 

діяння 

Ставлення особи 

до наслідків 

Прямий умисел 

 

   

Непрямий умисел 

 

   

2. Розмежування злочинної самовпевненості і злочинної недбалості. 

 Інтелектуальний момент 

 

Вольовий момент 

Вид 

необережності 

Ставлення особи 

до вчинюваного 

діяння 

Ставлення особи 

до наслідків 

Злочинна 

самовпевненість 

   

Злочинна 

недбалість  

   

3. Заповніть схему „Інші, окрім визначених у законі, види умислу”. 

Називаючи види умислу, давайте їхні визначення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Наведіть 3 приклади злочинів зі змішаною формою вини, аргументуйте свою 

відповідь. 

 

 

 

 

За моментом 

виникнення 

За ступенем 

визначеності 

Види 

умислу 



 

5. Заповніть схему „Помилка в кримінальному праві ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.12, 4.15, 4.18, 4.21, 4.30, 4.49, 4.57, 4.79.  

 

ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

 1.Неповнолітній А., який вів бродячий спосіб життя, вчинив крадіжку 

чужого майна з магазину на суму, яка становить 1 НМДГ. Документів, що 

посвідчують його особу, А. не мав, дату свого народження не може назвати, а 

лише стверджував, що йому вже виповнилось чотирнадцять років. 

 Чи є А. суб’єктом злочину крадіжка? Які питання і у який спосіб має 

вирішити досудове слідство щодо особи А.? 

 2.А. зі своїми друзями 15 квітня святкував виповнення йому того дня 16 

років. Після застілля, о 22 годині А. і його друзі пішли до нічного клубу. З 

собою А. взяв фінський ніж, який зберігався вдома. О 23 год.30 хв. А. було 

затримано працівниками поліції за появу у стані сп’яніння в громадському 

місці. Під час особистого огляду у нього було вилучено фінський ніж. 

 Чи утворюють дії А. склад злочину, передбачений ст. 263 КК? 

 3.Солдат строкової служби А. за попередньою змовою з В. з метою 

викрадення вогнепальної зброї (ст. 410 КК), таємно заволодів автоматом АК-74 

з двома магазинами, спорядженими бойовими патронами у кількості 60 шт., які 

передав через паркан Б., а той перевіз їх до свого будинку. 

Фактична 

(помилка особи відносно 

фактичних об’єктивних 

ознак вчинюваного діяння) 

Юридична  

(невірне уявлення особи про 

кримінально-правовий зміст 

діяння) 

Помилка в кримінальному 

праві 



 Яким суб’єктом злочину є А.? Чи є суб’єктом злочину, передбаченого 

ст. 410 КК, цивільна особа Б.? Як слід вирішувати питання щодо 

відповідальності А. і Б.? 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.100 – 4.106. 

 

8. ТЕМА СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 

1.Грицюк з метою вбивства Мініна і Василенка (п. 1 ч. 2 ст. 115) зробив із 

мисливської рушниці обріз, який зберігав вдома, а потім взяв з собою для 

реалізації умислу, але був затриманий працівниками поліції (ч. 1 ст. 263 КК). 

Які стадії злочину утворюють виконані Грицюком дії? 

Як слід вирішити питання про відповідальність Грицюка?  

Варіант: Встановлено, що Грицюк напав на Мініва і Василенка, 

намагався застосувати зброю, але був затриманий ними до того, як намагався 

вистрілити. 

На якій стадії закінчилась злочинна діяльність Грицюка в даному 

випадку? 

В чому полягає відмінність між готуванням до злочину і замахом на 

злочин? 

 

 

2.Заповніть схему. Стадії злочинів, описаних в завданні 1: 

 

 

 

 

3.Заповніть схему. Поняття та види непридатного замаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Вирішити тестові завдання: 

1. Смагін вирішив виготовити гроші. Для цього він виготовив необхідне 

обладнання. Коли він виготовив кілька зразків, підбираючи необхідний колір, 

його було затримано. На виготовлених зразках номіналу купюр ще не було. 

Смагіна притягнуто до кримінальної відповідальності за виготовлення з метою 

збуту підробних грошей (ст. 199 КК). Визначить стадію вчинення злочину: 

а) приготування; 

б) замах; 

в) закінчений злочин. 

2. Під час полювання Вопалюк, з порушенням встановлених правил, зробив 

кілька пострілів. Одним пострілом був і поранений Овчаренко, який знаходився 

 

Готування: 

 

Замах: 

Закінчений злочин: 

Непридатний замах 

Замах на 

непридатний об’єкт 

– це... 

Готування: 

Замах із 

непридатними 

засобами - це... 

Готування: 



на лінії вогню. Слідчий кваліфікував дії Вопалюка як замах на необережне 

вбивство (ст. 15,ч. 1 ст. 119 КК).  Чи правильним є рішення слідчого? 

а) так; 

б) ні; 

в) так за умови, що поранення сталося в життєво важливий орган. 

3. Колесник вирішив обікрасти касу одного з підприємств. Для цього він 

виготовив та придбав  необхідне знаряддя. Вночі він відключив сигналізацію, 

зробив пролом у стіні, відкрив двері, де знаходився сейф. Після кількох спроб 

Колесник зрозумів, що сейф відкрити він не зможе, і зник з місця події. 

Визначте стадію вчинення злочину: 

а) ч. З ст. 15, ч. З ст. 185 КК,- незакінчений замах; 

б) ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 185, КК,- закінчений замах; 

в) добровільна відмова. 

4. Під час розмови Купріянов заявив своїм товаришам, що тепер знає, як можна 

«заробити» гроші. На його думку, захист практично будь-якого банківського 

рахунку можна подолати за допомогою сучасного комп'ютера. Купріянов 

вчинив: 

а) оприлюднення наміру вчинення розкрадання; 

б) приготування до вчинення розкрадання; 

в) незакінчений замах на вчинення розкрадання. 

5. У Крамаренка випадково опинились ключі від квартири сусідів Маслових. 

Встановивши відсутність Маслових, Крамаренко з метою вчинити крадіжку 

зайшов до їх квартири, але страх перед відповідальністю змусив його негайно 

піти геть. У діях Крамаренка має місце: 

а) ч. З ст. 15, ч. З ст. 185 КК,- незакінчений замах на крадіжку чужого 

майна; 

б) ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 185, КК - закінчений замах на крадіжку чужого майна; 

в) добровільна відмова від крадіжки чужого майна. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.108 – 4.120. 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

1.Якимчук, Лупало та Сажнєв з метою крадіжки із квартири Жукової, вночі, 

коли та мала бути на роботі, прибули до її будинку. Сажнєв залишився на варті, 

а Якимчук і Лупало через вікно проникли у будинок. Але Жукова була вдома і, 

побачивши злодіїв, стала кликати на допомогу. Тоді Якимчук наніс їй удар 

ножем, спричинивши смерть на місці. Забравши з будинку гроші і цінні речі 

Якимчук з Лупало вибігли на вулицю, де були затримані патрулем поліції.  

Сажнєв, коли почув з будинку крик потерпілої, відразу втік з місця 

вчинення злочину. 

1. Вирішіть питання про відповідальність Якимчука, Лупала й Сажнєва. 

2. Назвіть форми співучасті та види співучасників, спираючись на 

положення ст. 26–31 КК України та поняття про співучасть, а також постанову 

Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про 

корисливі злочини проти приватної власності” від 25 грудня 1992 р. № 12. 

2.Заповніть таблицю 

Розмежування співучасті у злочині та причетності до злочину. 



Назва інституту  

Співучасть у злочині 

 

Причетність до злочину Критерій 

розмежування 

   

   

   

3.Вирішіть тестові завдання: 

1. Вкажіть обов’язкові ознаки співучасті у злочині: 

1) участь у вчиненні будь-якого злочину декількох осіб; 

2) умисна спільна участь декількох  суб’єктів злочину у вчиненні умисного 

злочину; 

3) взаємна обізнаність співучасників злочину діяльність кожного з них; 

4) спільність мотивів і мети злочину; 

5) участь у вивченні злочину двох або більше осіб. 

2. Назвіть склад злочину, передбачений статтею Особливої частини КК 

України, в якому співучасть є неможливою: 

1) ст. 115 КК; 

2) ст. 117 КК; 

3) ст. 118 КК; 

4) ст. 119 КК; 

5) ст. 121 КК. 

3. Борисенко, перебуваючи у пивного ларя, посварився з Митрофановим, який 

його вдарив. Борисенко  сходив додому і повернувся з ножем. Побачивши в 

руках Борисенка ніж, Митрофанов кинувся тікати. Борисенко почав його 

переслідувати. В цей час вулицею йшов Токарський, який, жартуючи, підставив 

Митрофанову ногу, від чого той упав. Борисенко, скориставшись падінням 

Митрофанова, наніс йому кілька ударів ножем. Від тілесних ушкоджень 

Митрофанов помер на місці. Яку роль у вбивстві відіграють Борисенко і 

Токарський: 

1) Борисенко і Токарський співучасники вбивства; 

2) Токарський – є пособником вбивства; 

3) Токарський є організатором вбивства; 

4) Борисенко є виконавцем вбивства; 

5) Токарський не є співучасником вбивства, Борисенко повинен 

відповідати за умисне вбивство. 

4. Вкажіть на ознаки злочинної організації: 

1) вчинення особливо тяжких злочинів (два і більше) групою осіб; 

2) вчинення злочинів декількома злочинними угрупованнями, які 

спеціально об’єдналися з цією метою; 

3) вчинення злочинів декількома особами(5 і більше), які попередньо 

зорганізувалися у стійке об’єднання  з цією метою; 

4) вчинення тяжких або особлива тяжких злочинів стійким ієрархічним 

об’єднанням декількох осіб(5 і більше), які за попередньою змовою 

зорганізувалися для реалізації такої мети або для керівництва чи 

координації злочинної діяльності інших осіб; 



5) вчинення злочинів стійкою групою, до складу якої входять понад 5 

осіб. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.121 – 4.158. 

 

ТЕМА № 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

 1.П. на запрошення К. прийшов до нього додому. Однак, перебуваючи у 

стані сп’яніння К. не став впускати П. до квартири, а наніс йому удар кулаком в 

обличчя. Обурений П. наніс у відповідь К. удар в обличчя від якого останній 

впав, а П. став наносити йому удари ногами по голові і тулубу. Від отриманих 

тілесних ушкоджень К помер на місці. 

Побачивши, що К. мертвий, П. зняв у того з руки годинник вартістю 

1750 грн. та забрав з кишені 100 грн. 

Скільки злочинів вчинив Петренко? 

Які види множинності злочинів мають місце в даному випадку? 

2.Заповніть таблицю: „Види множинності злочинів”: 

Повторність- це: Сукупність - це: Рецидив - це: 

   

Рекомендована література до Теми 10: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95. 

 

ТЕМА № 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

1.До Л. підійшов незнайомий йому неодноразово судимий П., який 

перебував у стані алкогольного сп’яніння, і почав вимагати гроші, які Л. нібито 

йому заборгував. Коли Л. відмовив, П. схопив його за комірець сорочки і з 

погрозами вбити збив з ніг, а потім вихопив фінський ніж і з криком “Заріжу!” 

накинувся на Л. Але Л. вдалося перехопити удар та забрати ніж у П., який 

почав душити його за шию. Захищаючись Л. наніс удар ножем у лівий бік 

тулуба П., після чого залишивши того і його ніж, втік.  

1. Чи є в діях Л. склад злочину? Чи діяв Л. у стані необхідної оборони?  

2. Назвіть умови, за яких дії особи вважаються такими, що створюють 

наявність необхідної оборони. Чим необхідна оборона відрізняється від заходів 

щодо затримання злочинця? 

Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 55 

Конституції України, ст. 36, 38 КК України і постанову Пленуму Верховного 

Суду України “Про судову практику у справах про необхідну оборону” від 26 

квітня 2002 р. № 1. 

 

 

 



2.Заповніть порівняльну таблицю необхідної оборони та крайньої 

необхідності 

Назва інституту Необхідна оборона Крайня необхідність 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

3.Заповніть порівняльну таблицю необхідної та уявної оборони. 

Назва інституту Необхідна оборона Уявна оборона 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

4.Продовжіть фразу: 

1. Обставини, що виключають злочинність діяння – це такі обставини: 

2. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність 

лише у випадках, спеціально передбачених КК України, а саме за: 

3. Що визнається перевищенням меж необхідної оборони за КК України? 

4. Які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним 

Кримінальним кодексом України? 

5. Затриманням особи, яка вчинила злочин є: 

6. Крайня необхідність – це: 

7. Фізичний або психічний примус – це: 

8. Виконання наказу або розпорядження – це: 

9. Діяння, пов’язане з ризиком – це: 

10. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації – це: 

11. Необхідна оборона вважається правомірною, якщо: 

12. Уявною обороною вважаються дії: 

13. Вкажіть умови правомірності затримання злочинця: 

14. Суб’єктивними ознаками уявної оборони є: 

15. Кримінально караним перевищенням меж необхідної оборони визнається: 

16. Назвіть ознаки, що характеризують перевищення меж необхідної оборони: 

17. Вкажіть, які ознаки характеризують законні наказ або розпорядження: 

18. Ризик визнається виправданим, якщо: 

19. Особа, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи 

злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону 

спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої 

групи чи організації підлягає кримінальній відповідальності лише за: 

20. Покарання особі, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи 

злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону 

спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої 

групи чи організації, не може бути призначене на строк більший: 



Рекомендована література до Теми 11: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.159 - 4.194. 

 

ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

1.В універмазі 17-річний Ш. та 16-річний С. підійшли до 13-річного З. і, 

погрожуючи фізичним насильством, зажадали від нього гроші. З. віддав їм 100 

гр., що були в нього, а коли Ш. і С. вийшли з універмагу, повідомив про те що 

сталося наряд патрульної служби поліції. Ш. і С. було затримано, проти них 

порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 

ст. 186 КК - грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб. 

Розслідуванням було встановлено, що С. брав участь у грабежі під 

впливом Ш. і щиро розкаявся у вчиненому. Він позитивно характеризується. З 

урахуванням вказаного, суд звільнив С. від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру (застереження; 

обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків). 

Ш. було засуджено за ч. 2 ст. 186 КК з призначенням йому покарання у 

виді позбавлення волі строком на 4 роки і звільнено від відбування покарання 

на підставі ст. 75 КК із встановленням іспитового строку на 2 роки. 

Чи правильно було застосовано закон щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності С. та від відбування покарання Ш? Мотивуйте свою відповідь. 

Рекомендована література до Теми 12: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.249 – 4.273.  

 

ТЕМА № 13. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАНЬ 

1.Дайте відповідь на питання тесту: 

1.Вкажіть на основний вид покарання: 

а) арешт 

б) обмеження дозвілля 

в) конфіскація майна 

г) примусові заходи медичного характеру 

д) позбавлення, військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу 

2. Покарання за Кримінальним кодексом України це: 

а) захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до 

особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого 

б) застосування примусових заходів кримінально-правового характеру до 

винних у вчиненні злочину осіб 

в) засіб оцінки суспільством скоєного злочинного діяння та особи злочинця 

г) застосування примусових заходів виховного характеру  

д) завдання фізичних та моральних страждань засудженому 

3. За вчинення одного злочину суд призначити покарання за тяжкістю і 

розміром більше, ніж це передбачено Загальною частиною КК: 

а) не може взагалі  

б) не може згідно з положеннями Конституції 

в) може призначити при наявності згоди прокурора 



г) може на свій розсуд 

д) може, якщо злочин тяжкий чи особливо тяжкий 

4. Суд призначає покарання: 

а) відповідно до положень Загальної частини КК, керуючись санкцією статті, за 

якою кваліфікується злочин, вчинений підсудною особою 

б) керуючись міжнародно-правовими нормами 

в) керуючись своєю правосвідомістю 

г) у відповідності до подання прокурора 

д) за аналогією 

5. За загальним правилом строки покарання обчислюються в: 

а) роках, місяцях, днях та годинах 

б) роках, м’ясцях та годинах 

в) роках та місяцях 

г) роках, місяцях, годинах та хвилинах 

д) місяцях та годинах 

Рекомендована література до Теми 13: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.195 – 4.248. 

 

ТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 

1.Ч. було засуджено за крадіжку з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК) 

до п’яти років позбавлення волі. Через чотири роки він був умовно-достроково 

звільнений. Уже через місяць після звільнення Чирва вчинив кваліфіковане 

хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК), а наступного дня заподіяв своїй знайомій П. 

умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК) і був затриманий. 

1. Визначте послідовність, порядок призначення та межі покарання Ч. 

2. У чому полягають загальні засади призначення покарання? 

3. Чи має значення для визначення судом остаточної міри покарання той 

факт, що хуліганство й нанесення умисного тілесного ушкодження середньої 

тяжкості Ч. вчинив у стані алкогольного сп’яніння? 

Відповідаючи на запитання, спирайтеся на положення ст. 65–73 КК 

України і постанову Пленуму Верховного Суду України “Про практику 

призначення судами кримінального покарання” від 24 жовтня 2003 р. № 7. 

2.Заповніть таблицю 

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків 

Назва інституту  

Призначення покарання за 

сукупністю злочинів  

 

Призначення покарання за 

сукупністю вироків 

 

Критерій 

порівняння 

   

   

   

Рекомендована література до Теми 14: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.195 – 4.248. 

 

 

 



ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

1.Н. засуджено за злочин, передбачений ч. 2 ст. 213 КК до покарання у 

виді обмеження волі строком на 3 роки. Захисник підсудного просив суд 

врахувати, що вчинений Н. злочин не є тяжким, що він є добрим сім’янином і 

позитивно характеризується за місцем роботи, а тому клопотав про звільнення 

Н. від відбування покарання з випробуванням. Однак, суд йому відмовив, 

мотивуючи тим, що призначене покарання є верхньою межею, передбаченою 

санкцією ч. 2 ст. 213 КК України, тому такого роду звільнення не є доцільним. 

Визначить, який порядок і умови звільнення від відбування покарання з 

випробуванням передбачені чинним КК України?  

Чи відповідає рішення суду чинному КК України? 

2.Продовжити фразу: 

1. Якщо призначена засудженому міра покарання перевищує санкцію нового 

закону, то: 

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням допускається у 

випадку засудження особи до покарання у виді: 

3. При звільненні від відбування покарання з випробування встановлюється 

іспитовий строк тривалістю: 

4. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може 

покласти на засудженого такі обов’язки: 

5. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути 

призначені такі додаткові покарання: 

6. Після закінчення іспитового строку засуджений звільняється судом від 

призначеного йому покарання якщо: 

7. Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або 

жінка, яка має дитину віком до семи років, направляється судом для 

відбування покарання у випадку коли засуджена: 

8. Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або 

жінка, яка має дитину віком до семи років, направляється судом для 

відбування покарання у випадку коли засуджена: 

9. Звільнена від відбування покарання з випробуванням вагітна жінка або 

жінка, яка має дитину віком до семи років, після закінчення іспитового 

строку: 

10. Особа, яка засуджена до покарання менш суворого, ніж обмеження волі, 

звільняється від відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком суду його не було виконано в такі строки: 

11. Особа, яка засуджена до покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі за злочин невеликої тяжкості, звільняється від відбування цього 

покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його 

не було виконано в такі строки: 

12. Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі за злочин 

середньої тяжкості, а також яка засуджена до позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років за тяжкий злочин, звільняється від відбування цього 

покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його 

не було виконано в такі строки: 

13. Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк понад 

п’ять років за тяжкий злочин, а також яка засуджена до позбавлення волі на 



строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин, звільняється від 

відбування цього покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним 

вироком суду його не було виконано в такі строки: 

14. Особа, яка засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 

десяти років особливо тяжкий злочин, звільняється від відбування цього 

покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду його 

не було виконано в такі строки: 

15. Перебіг строків давності для звільнення від відбування покарання у зв’язку 

із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду 

переривається у таких випадках: 

16. Перебіг строків давності для звільнення від відбування покарання у зв’язку 

із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду 

зупиняється у таких випадках: 

17. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути 

застосоване до осіб, які відбувають покарання у виді: 

18. Заміна невідбутної частини покарання більш м’яким може бути застосована 

щодо осіб, які відбувають покарання у виді: 

19. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким може бути застосована 

до засудженого, який: 

Рекомендована література до Теми 15: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.195 – 4.248. 

 

ТЕМА № 16. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

1.Вироком місцевого суду К. був засуджений за ч. 1 ст. 296 КК 

(хуліганство) до штрафу, який сплатив протягом місяця. Через сім місяців після 

засудження К. знов грубо порушив громадський порядок з мотивів явної 

неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю і 

винятковим цинізмом, за що його було засуджено за ч. 3 ст. 296 КК як за 

хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство. 

Чи обґрунтовано К. було засуджено за ч. 3 ст. 296 КК? 

2.Заповніть таблицю 

Розмежування правил погашення судимості та зняття судимості 

Назва інституту  

Погашення судимості 

 

Зняття судимості Критерій 

порівняння 

   

   

   

Рекомендована література до Теми 16: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.274 – 4.281. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

1.15 річного Р., який 7 років страждає на олігофренією, було затримано у 

магазині коли він намагався таємно викрасти чоботи. При затриманні він 

подряпав обличчя та вкусив за руку продавця К. 

Згідно висновку судово-психіатричної експертизи Р. на момент вчинення 

діяння не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, 

потребує госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.  

Варіант. Р. перебував у стані патологічного сп’яніння, викликаного 

вживанням пляшки легкого алкогольного напою після дорожньо-транспортної 

пригоди під час якої він міг загинути. 

Визначте за основною фабулою і за варіантом: 

- яким чином повинен діяти слідчий у цій справі; 

- правову основу застосування до Р. примусових заходів медичного 

характеру, їх вид, порядок призначення та термін; 

- коли і яким чином Р. може бути звільнений від примусового лікування; 

- чи може Р. притягуватися до кримінальної відповідальності? 

Мотивуйте свою відповідь. 

2.Продовжить фразу: 

1. Особа, яка під час відбування покарання захворіла на психічну хворобу, що 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої діяння або керувати ними: 

2. У разі одужання особи, яка була звільнена від покарання у зв’язку з тим, що 

під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавила її 

можливості усвідомлювати свої діяння або керувати ними: 

Рекомендована література до Теми 17: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.282 – 4.297. 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

НЕПОВНОЛІТНІХ 

1.Неповнолітній Ш. (14 років 3 міс.) наніс ножем удар в серце сусідці К. 

за те, що вона поскаржилася його батькам на те, що раніше він облив її двері 

фарбою. 

Визначте вид вбивства і статтю КК, за якою буде нести кримінальну 

відповідальність Ш. 

2.Продовжить фразу: 

1. Підстави, за яких допускається застосування до неповнолітніх примусових 

заходів виховного характеру: 

2. У випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосованих 

до нього при звільненні від кримінальної відповідальності примусових заходів 

виховного характеру : 

3. Вкажіть, які покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх: 

4. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як 

основні: 

5. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як 

додаткові: 

6. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як 

основні, і як додаткові: 



7. Штраф застосовується лише до неповнолітніх:  

8. Розмір штрафу для неповнолітніх встановлюється судом залежно від: 

9. Громадські роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього: 

10. Суд призначає неповнолітньому громадські роботи в межах: 

11. Громадські роботи, застосовані до неповнолітнього, полягають: 

12. Виправні роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього: 

13. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт: 

14. Арешт застосовується до неповнолітнього: 

15. Покарання у виді позбавлення волі на певний строк особам, які не досягли 

до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку: 

16. За вчинений повторно злочин невеликої тяжкості особам, які не досягли до 

вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк: 

17. За вчинений злочин середньої тяжкості особам, які не досягли до вчинення 

злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк: 

18. За вчинений тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк: 

19. За вчинений особливо тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення 

злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк: 

20. За вчинений особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням 

життя людини, особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк: 

21. При призначення покарання неповнолітньому суд, крім обставин, 

передбачених в статтях 65-67 КК України враховує також: 

22. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або 

вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі: 

23. Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням 

може бути застосоване лише у випадку його засудження до: 

24. У випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з 

випробуванням іспитовий строк установлюється тривалістю: 

25. До неповнолітнього можуть бути застосовані такі примусові заходи 

виховного характеру: 

26. Які з примусових заходів виховного характеру можуть бути застосовані до 

особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 

діяння, передбаченого Особливою частиною КК України? 

27. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким покаранням до осіб, які 

вчинили злочини у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається лише у 

випадку їх засудження до: 

28. Дострокове зняття судимості щодо особи, яка була засуджена за злочин, 

вчинений у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається лише за 

наявності таких умов: 

29. Якщо неповнолітній, засуджений до сплати штрафу, не може його сплатити: 

Рекомендована література до Теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.298 – 4.313. 



 

ТЕМА 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
1.Проаналізуйте сучасні реформи кримінального законодавства, що 

здійснюються в зарубіжних державах. 

2.Охарактеризуйте сучасні проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: 

наведіть приклади вирішення. 

Рекомендована література до Теми 18: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.314 – 4.326. 
 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І 

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

1. Принципи кримінального права України. 

2. Справедливість як принцип кримінального права. 

3. З’язок кримінального права з суміжними галузями права.  

4. Сучасний стан науки кримінального права. 

5. Аналіз напрямків наукових досліджень з проблем кримінального права, що 

проводяться на базі навчального закладу. 

 

ТЕМА № 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ 

ПІДСТАВА 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

1. Джерела закону про кримінальну відповідальність: дискусійні питання. 

2. Поняття кримінально – правової норми, її особливості. 

3. Структура і види кримінально-правових норм Особливої частини 

Кримінального кодексу. Види диспозицій і санкцій. 

4. Загальна характеристика Кримінального кодексу України: історичний та 

порівняльний – правовий  аспект. 

5. Проблеми імплементації норм міжнародного права у кримінальне 

законодавство України.  

6. Співвідношення норм міжнародного і національного права. 

7. Актуальні питання підстави кримінальної відповідальності. 

8. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

9. Прецедент в кримінальному праві. 

10. Проблеми чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та 

просторі. 

11. Аналогія права і аналогія закону в кримінальному праві – міф чи реальність? 

12. Актуальні проблеми інституту екстрадиції. 

 

 

 

 



ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

1. Соціальна природа злочину. 

2. Історично мінливий характер поняття злочину. 

3. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь в Україні – 

історія і сучасність. 

4. Аналіз актуальної Концепції кримінально-правової реформи. 

5. Кримінальний проступок, поняття та значення (Аналіз відповідних 

положень актуальної Концепції кримінально-правової реформи) 

6. Класифікація злочинів за різними критеріями. 

7. Значення законодавчої класифікації злочинів в інших, окрім кримінального, 

галузях права.  

 

ТЕМА 4. СКЛАД ЗЛОЧИНУ. 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

1. Співвідношення понять злочину і складу злочину. 

2. Елементи складу злочину, їх органічна єдність. 

3. Види складів злочину. 

4. Склад злочину і кваліфікація злочину.  

5. Поняття кваліфікації злочину і ії значення. 

 

ТЕМА № 5. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Пропоновані теми рефератів та доповідей 

1. Суспільні відносини як об’єкт злочину. 

2. Структура суспільних відносин (суб’єкт, предмет, соціальний зв’язок). 

3. Об’єкт злочину і об’єкт кримінально-правової охорони. 

4. Предмет охоронюваних суспільних відносин. 

5. Предмет злочину та предмет злочинного впливу. 

6. Потерпілий як ознака об’єкта злочину.  

7. Значення нездоланної (непереборної) сили, фізичного і психічного примусу 

при вчиненні суспільно-небезпечних діянь. 

8. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове 

значення. 

9. Причинний зв’язок між діянням (дією чи бездіяльністю) і суспільно-

небезпечними наслідками: поняття, види, кримінально-правове значення. 

10. Факультативні ознаки об’єктивної сторони (місце, час, обстановка, спосіб, 

знаряддя та засоби вчинення злочину): поняття та значення. 

11. Особливості дії та бездіяльності при вчиненні складних (складених), 

триваючих і продовжуваних злочинів. 

12. Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного визначення 

об’єкта злочину. 

13. Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного визначення 

об’єктивної сторони злочину. 

14. Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо триваючих 

злочинів. 



15. Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо 

продовжуваних злочинів. 

 

ТЕМА 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Емоційний стан та його вплив на кваліфікацію діяння.  

2. Відмінність прямого умислу від непрямого: проблеми кваліфікації. 

3. Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості: проблеми 

кваліфікації.  

4. Інтелектуальний і вольовий моменти вини. 

5. Види умислу. 

6. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. 

7. Мотив та мотивація – поняття та значення. 

8. Необережність в кримінальному праві: дискусійні питання. 

9. Юридична і фактична помилки та їх вплив на кримінальну відповідальність. 

 

ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Факультативні ознаки суб’єкта злочину: види та значення. 

2. Поняття та види спеціального суб’єкту. 

3. Суб’єкт злочину та особа злочинця: питання розмежування. 

4. Дискусійні питання визнання юридичних осіб суб’єктами окремих злочинів. 

5. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: досвід іноземних держав. 

6. Стан сп’яніння як обставина, що обтяжує покарання: дискусійні питання. 

7. Значення обмеженої осудності. 

8. Проблеми інституту обмеженої осудності. 

9. Вчинення злочину внаслідок впливу на психіку особи – питання 

кваліфікації.  

 

ТЕМА 8. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Замах на непридатний об’єкт (предмет) і замах непридатними знаряддями 

(засобами). 

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки попередньої злочинної діяльності. 

3. Момент закінчення злочину з формальним, матеріальним, усіченим 

складом. 

4. Добровільна відмова як самостійна обставина, що виключає злочинність 

діяння. 

5. Добровільна відмова та діяльне каяття: питання розмежування. 

6. Готування до злочину та його відмінність від виявлення умислу. 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

Пропоновані теми для доповідей та рефератів: 

1. Регламентація інституту співучасті в чинному та попередньому 

кримінальному законодавстві. 



2. Зміст суб’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних 

поглядів. 

3. Зміст об’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних 

поглядів. 

4. Особливості кваліфікації дій співвиконавця. 

5. Інститут співучасті та питання кримінальної відповідальності юридичних 

осіб. 

6. Співучасть: порівняльно-правовий аналіз відповідних норм чинного КК 

України та КК Республіки Молдова. 

7. Допомога потерпілого як особливий вид причетності до злочину. 

8. Питання кваліфікації невдалої співучасті. 

9. Розмежування співучасті у виді пособництва від спеціального виду 

причетності, передбаченого ст. 198 КК.  

10. Види ексцесу виконавця. 

11. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

12. Причетність до злочину та її види. 

13. Відповідальність близьких родичів за приховування злочину. 

14. Добровільна відмова при співучасті. 

15. Вчинення злочинів організованими групами та злочинними організаціями: 

аналіз актуальних статистичних даних.  

16. Види злочинних об’єднань, зазначені в Особливій частині КК. 

 

ТЕМА № 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.  

2. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  

3. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності.  

4. Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення 

покарання.  

5. Повторність злочину та її ознаки.  

6. Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична 

повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив).  

7. Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та 

різнорідних злочинів.  

8. Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді промислу 

як види повторності тотожних злочинів.  

9. Повторність та реальна сукупність злочинів.  

10. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення покарання.  

11. Рецидив злочину. Його ознаки. 

12. Види рецидиву. 

13. Значення рецидиву для кваліфікації злочинів і для призначення покарання. 

 

ТЕМА № 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння, в 

кримінальному праві України: порівняльно-правовий, історичний аспект. 



2. Право на необхідну оборону. Значення необхідної оборони для посилення 

охорони особи, суспільних і державних інтересів. 

3. Провокація необхідної оборони. 

4. Перевищення меж необхідної оборони: проблеми теорії та практики. 

5. Затримання особи, що вчинила злочин.  

6. Крайня необхідність. Відмінність від необхідної оборони. 

7. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність 

діяння. 

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації: проблеми 

кваліфікації. 

9. Діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння: 

проблеми інституту. 

10. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

11. Межі відповідальності особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним 

інтересам при наявності обставин, що виключають злочинність діяння 

12. Джерела небезпеки при крайній необхідності. 

13. Підстави визнання незаконними наказу чи розпорядження. 

14. Нейролінгвістичне програмування: проблеми кваліфікації. 

15. Негативний вплив засобів масової інформації на психіку особи, яка вчинила 

злочин: дискусійні питання.  

16. Значення необхідної оборони в діяльності поліції, проблеми теорії та 

практики. 

17. Особливості відповідальності працівників поліції при перевищенні меж 

необхідної оборони. 

 

ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Строки давності та порядок їх обчислення. 

2. Підстави зупинення перебігу строків давності та їх поновлення. 

3. Підстави переривання перебігу строків давності та їх поновлення. 

4. Питання застосування строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності в залежності від видів вчинених злочинів. 

5. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки та із зміною обстановки.  

6. Проблеми інституту примиренням винного з потерпілим. 

7. Розвиток відновлювального правосуддя в Україні. 

8. Аспекти та значення процедури медіації при примиренні винного з 

потерпілим.  

9. Випадки незастосування строків давності. 

 

ТЕМА № 13. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАННЯ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Проблеми досягнення мети покарання за КК України. 

2. Види, класифікація та система покарань. 

3. Довічне позбавлення волі як вид покарання. 



4. Штраф як кримінальне покарання та адміністративне стягнення. 

5. Актуальні проблеми співрозмірності розмірів штрафу та шкоди, завданої 

злочином.  

6. Основні покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки в разі ухилення або неможливості їх виконання: 

А. громадські роботи; 

Б. виправні роботи; 

В. службові обмеження для військовослужбовців; 

Г. арешт; 

Д. обмеження волі; 

Е. тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

Є. позбавлення волі на певний строк; 

Ж. довічне позбавлення волі. 

7. Додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

А. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; 

Б. конфіскація майна. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за вироком 

суду. 

8. Основні-додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави 

застосування, правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх 

виконання: 

А. штраф; 

Б. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

 

ТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Загальні засади і принципи призначення покарання. 

2. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

3. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

4. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. Їх види і 

характеристика. 

5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 

6. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

7. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 

8. Обчислення строків покарання. 

 

ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Звільнення від покарання та його відбування, його види і значення. 

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та обов’язки, які 

покладає суд на особу, що звільняється.  

3. Застосування додаткових покарань і правові наслідки звільнення. 

4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років.  



5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

6. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку. 

7. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким. 

8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. 

9. Звільнення від покарання за хворобою. 

10. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта 

про помилування.  

11. Проблеми помилування в Україні. 

 

ТЕМА № 16. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки 

судимості. 

2. Поняття і строки погашення судимості. 

3. Обчислення строків погашення судимості. 

4. Поняття зняття судимості. Види і підстави зняття судимості. 

5. Відмінність погашення судимості від зняття судимості. 

6. Погашення і зняття судимості з неповнолітніх. 

7. Погашення судимості при перевищенні строків додаткового покарання 

тривалості іспитового строку. 

8. Погашення судимості в залежності від тяжкості вчиненого злочину. 

9. Правове значення судимості за вчинення злочину і засудження за нього 

особи за межами України. 

10. Обчислення строків погашення судимості у разі дострокового звільнення 

від відбування покарання; 

11. Обчислення строків погашення судимості у разі заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким. 

12. Обчислення строків погашення судимості, якщо особа знову вчинила 

злочин. 

 

ТЕМА № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

2. Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. 

3. Види примусових заходів медичного характеру та їх характеристика. Умови 

та підстави їх застосування. 

4. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

5. Примусове лікування. 

6. Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють примусове 

лікування. 

7. Припинення застосування примусових заходів медичного характеру через 

зміну психічного стану особи на краще. 



8. Правові наслідки припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру щодо особи, яка вчинила злочин у стані осудності. 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

НЕПОВНОЛІТНІХ 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. 

2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та їх характеристика. 

Особливості їх призначення. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та від кримінальної 

відповідальності і відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності. 

4. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Погашення та 

зняття судимості та відмінність від погашення і зняття судимості з дорослих 

осіб. 

5. Основні види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Їх відмінність 

від покарань такого виду для дорослих. 

6. Додаткові види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Їх 

відмінність від покарань такого виду для дорослих. 

7. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

8. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності та відбування 

покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності. 

9. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання. 

 

ТЕМА 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття міжнародного кримінального права та кримінального права 

іноземних держав. 

2. Загальна характеристика кримінального законодавства держав, що входять 

до СНД. 

3. Особливості кримінального права країн Європейського Союзу. 

4. Міжнародний характер проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: приклади 

вирішення. 

5. Реформи кримінального законодавства, що здійснюються в останній час у 

деяких зарубіжних розвинутих державах.  

6. Джерела кримінального права іноземних держав. 

7. Основні напрямки (школи) у науці кримінального права зарубіжних країн. 

8. Поняття та значення міжнародних стандартів в області кримінального 

судочинства. 

9. Роль ООН в становленні міжнародного кримінального права. 

10. Відповідальність за міжнародні злочини.  

11. Відповідальність за злочини міжнародного характеру. 

 

 



3. Рекомендована література: 

 

1. Основна: 

1.1. Закони України, міжнародні правові акти, підзаконні акти та 

постанови Верховного Суду України: 

1.1.1. Конституція України; 

1.1.2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. 

1.1.4. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 04.06.2010 р. 

„Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”; 

1.1.5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 від 

29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного 

Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97); 

1.1.6. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 

„Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”; 

1.1.7. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 

„Про практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості”; 

1.1.8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 

“Про практику призначення судами кримінального покарання”;  

1.1.9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 

„Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності”; 

1.1.10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 

„Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування”; 

1.1.11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. 

№ 1 “Про судову практику у справах про необхідну оборону”; 

1.1.12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. 

№ 6 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру”; 

1.1.13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. 

№ 2 “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не 

відбутої частини покарання більш м’яким”; 

1.1.14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. 

№ 17 “Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення 

військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;  

1.1.15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. 

N 4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного 

чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 

березня 2000 р. N 3); 

1.1.16. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 



розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в 

організаціях агропромислового комплексу” (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 

13.01.95, N12 від 03.12.97); 

1.1.17. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р 

„Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи”; 

1.1.18. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 

р. „Про судову практику в справах про злочини проти власності”; 

1.1.19. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 

„Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму 

відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними згідно 

з Постановою Пленуму Верховного Суду України N  3 від 13.01.95 N 12 від 

03.12.97 ); 

1.1.20. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут 

підроблених грошей чи цінних паперів” (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97); 

1.1.22. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 

„Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві”; 

1.1.23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. 

№ 3 “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”;  

1.1.24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. 

№ 4 “Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”; 

1.1.25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004  N 9 

„Про деякі питання застосування судами України адміністративного та 

кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності  Законом України 

від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

1.1.26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 

5 “Про судову практику у справах про хабарництво”; 

1.1.27. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 

“Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”; 

1.1.28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 

3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності”;  

1.1.29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 

15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень”;  

1.1.30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 

2 “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;  



1.1.31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. 

№ 5 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх”;  

1.1.32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. 

№ 15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;  

1.1.33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. 

№ 17 “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення 

проти довкілля”; 

1.1.34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 

5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом”; 

1.1.35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 

8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 

України N 8 від 30.05.2008 р.); 

1.1.36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 13 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями”; 

1.1.37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 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”; 

1.1.38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 

„Про судову практику в справах про хуліганство”; 

1.1.38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва”. 

 

1.2. Підручники: 

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

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

2003. – 228. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.: Відп. ред. Контдратьєв 

Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002. – 

432 с. 

1.2.4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

юрид. вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. 

професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2001. – 368 с. 

1.2.5. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум. Навч. 

посіб. / За ред. проф. С.С.Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 



1.2.6. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, 

В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с. 

1.2.7. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. 

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

1.2.8. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: 

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

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

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

1.2.10. Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / Отв. ред. 

Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.А., Мельника Н.И. – К.: Атика, 2002. – 

448 с. 

1.2.11. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., Атака, 2004 – 448 с. 

 

1.3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.: За заг. Ред.. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.- 

К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре»; 2003 – 1196 с. 

3.2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

3.3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 

2-го вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. 

– (Нормативні документи та коментарі). 

3.4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 

Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, 

у 2-х ч. 

3.5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 

квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 

1104 с. 

3.6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє 

вид.,переробл. Та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атака, 

2003. – 1056 с. 

3.7. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 

Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт. – 2006. – 550 

с. 

3.8. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А.Кармазина 

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

3.9. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий . – 

3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с. 

3.10. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 

3.11. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

3.12. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, 

В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. – К. Вид. Паливода А.В. 2005 – 640 с. 



3.13. Сучасне кримінальне право України: Нормативно-правові 

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

ін.., За заг.ред. В.В. Кузнєцова – К., Вид. Паливода А.В., 2005 – 496 с. 

3.13. Осадчий В. I., Плугатир В. С, Кузнецов В. В. Кримінальне право 

України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг ред. В. І. 

Осадчого. - К.: Атіка, 2002. 

3.14. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з 

кримінального права України: Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Знання 

України, 2002. 

3.15. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне кримінальне 

право України: Курс лекцій. - К: Вид. ПАЛИВОДА Л В., 2С05. 

3.16. 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. 

 

2. Допоміжна: 

2.3. Колпаков, В. К. Розмежування злочинів, адміністративних і 

дисциплінарних проступків / В. К. Колпаков // Науковий вісник Київського 

національного університету внутрішніх справ. - Київ, 2009. - Вип. 1. -  С. 99-105 

2.5. Івасик, Р. М. Встановлення характеру і розміру заподіяної шкоди / Р. 

М. Івасик // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і 

перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 

13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 1. -  С. 176-180 

2.9. Гуторова, Н. О. Проблеми подолання колізій між нормами 

кримінального законодавства та законодавства про кримінальну 

відповідальність / Н. О. Гуторова, В. М. Вересов // Кримінальний кодекс 

України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - 

Львів, 2006. - Ч. 1. -  С. 44-47 

2.11. Попович, В. М. Щодо юридичної техніки оптимізації обсягів КК 

України та вдосконалення правозастосовної практики / В. М. Попович // 

Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи 

удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 

р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. -  С. 92-98 

2.12. Багіров, С. Р. Злочини з альтернативною формою вини: проблеми 

теорії та практики / С. Р. Багіров // Кримінальний кодекс України 2001 р.: 

проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. -  

С. 148-150 

2.13. Миколенко, О. М. Щодо розуміння малозначності діяння в 

Кримінальному кодексі України / О. М. Миколенко // Кримінальний кодекс 

України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - 

Львів, 2006. - Ч. 1. -  С. 225-227 

2.14. Устрицька, Н. І. Повторність тотожних злочинів / Н. І. Устрицька // 

Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи 

удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 



р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 1. -  С. 288-289 

2.17. Демидова, Л. М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: 

поняття, підстави та їх види / Л. М. Демидова // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. праць. - Харків, 2009. - Вип. 18. -  С. 53-65 

2.18. Бантишев, Олександр Федорович. Проблеми визначення форми 

вини у злочинах зі змішаною протиправністю, пов’язаних з порушенням 

нормативно встановлених правил / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін // Боротьба з 

організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 

21. -  С. 163-169 

2.19. Соловйова, А. М. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, 

особливості при посяганнях на власність за кримінальним законом України / А. 

М. Соловйова // Право і суспільство. - 2010. - №  1. -  С. 94-98 

2.20. Шаблистий, Володимир Вікторович. Погроза як оцінне поняття 

кримінального закону / В. В. Шаблистий // Правова держава: історія, сучасність 

та перспективи формування в Україні : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 23 квітня 2010 р.). В 2-х ч. - Запоріжжя, 2010. - Ч. 2. -  С. 184-186 

Калмиков, Дмитро. Деякі особливості змісту вини у злочинах з 

формальним складом / Д. Калмиков, М. Хавронюк // Підприємництво, 

господарство і право. - 2010. - № 6. -  С. 62-69 

2.21. Кривенок, Ю. С. Ступінь тяжкості вчиненого злочину: поняття та 

зміст / Ю. С. Кривенок // Правова свідомість молоді в умовах розбудови 

демократичної держави : матеріали ІV всеукр. курсантсько-студентської конф. 

(м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2010 р.). - Івано-Франківськ, 2010. -  С. 180-182. 

2.22. Гедз, М. В. Мета злочину за кримінальним правом України / М. В. 

Гедз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. - Львів, 2010. - Вип. 1. -  С. 362-369. - (Серія юридична) 

2.23. Довгань, Н.  Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять / 

Н. Довгань // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 51. -  С. 

339-344. - (Серія юридична) 

2.24. Демидова, Л.  Майнова шкода в системі елементів злочину / Л. 

Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. -  С. 52-55 

2.25. Гарасимів, Тарас Зеновійович. Філософсько-правове розуміння 

злочину / Т. З. Гарасимів // Держава і право. - 2011. - Вип.  51. -  С. 11-17 

2.26. Дудніков, А. Л. Правове та криміналістичне поняття способу 

вчинення злочину / А. Л. Дудников // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики : зб. наук. праць. - Харків, 2010. - Вип. 10. -  С. 55-61 

2.27. Демидова, Л.  Заподіяння майнової шкоди як одиничний злочин і 

його різновиди / Л. Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - 

№ 2. -  С. 131-134 

2.28. Демидова, Л.  Майно як предмет злочину / Л. Демидова // Вісник 

Академії правових наук України. - 2010. - №  3. -  С. 267-275 

2.29. Вакула, І. Правова природа непридатного замаху / І. Вакула // 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 52. -  С. 

292-301 

2.30. Русак, Анна Николаевна. О признаках обоснованного риска / А. Н. 

Русак, И. В. Шуленкова // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 

кадров для правоохранительных органов : материалы международ. науч.-практ. 



конф., посвящ. Дню белорус. науки (г. Минск, 21 января 2011 г.). - Минск, 

2011. -  С. 115-116 

2.31. Дударець, Д. В. Структура винної причиновості / Д. В. Дударець // 

Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р.). - Луганськ, 2011. 

-  С. 161-165 

2.32. Хашев, В. Г. Малозначність як обставина, що виключає злочинність 

зловживання владою або службовим становищем / В. Г. Хашев // 

Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного 

інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. вип. 1. -  С. 112-117 

2.33. Прохніцький, О. В. Актуальні питання вчення про предмет злочину / 

О. В. Прохніцький // Центральноукраїнський правничий часопис 

Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС. - Кіровоград, 2011. - Спец. 

вип. 1. -  С. 278-282 

2.34. Соболь, О. І. Питання класифікації злочинів в аспекті побудови 

кримінально-правових санкцій / О. І. Соболь // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 

Дніпропетровськ, 2011. - Вип. №2. -  С. 268-283 

2.35. Фріс, П.  Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного 

закріплення [Текст] / П. Фріс // Право України. - 2011. - №  9. -  С. 42-49 

2.36. Панов, М. Кримінальна протиправність як ознака злочину [Текст] / 

М. Панов // Право України. - 2011. - №  9. -  С. 62-75 

2.37. Брич, Л. П. Роль суспільно небезпечних наслідків у розмежуванні 

складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних 

правопорушень / Л. П. Брич // Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 2. -  С. 

245-258 

2.38. Брич, Л.  Значення суспільно небезпечного діяння у розмежуванні 

складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних 

правопорушень / Л. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 

Львів, 2011. - Вип. 53. -  С. 290-306 

2.39. Карчевський, М. В. Метод контекстної законодавчої оцінки 

суспільної небезпечності діяння / М. В. Карчевський // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 

2011. - Вип. 3. -  С. 51-64 
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 2.2. Інші джерела: 

Перелік рекомендованих періодичних видань: 

5.1. Адвокат 

5.2. Вісник Академії прокуратури України 

5.3. Вісник Верховного Суду України 

5.4. Вісник Конституційного Суду України 

5.5. Вісник прокуратури 

5.6. Вестник Московского университета 

5.7. Вестник Московского университета МВД России 

5.8. Влада. Людина. Закон 

5.9. Государство и право 

5.10. Держава і право 

5.11. Закон и право 



5.12. Законность 

5.13. Міліція України 

5.14. Офіційний вісник України 

5.15. Підприємництво, господарство і право 

5.16. Право і практика 

5.17. Право і суспільство 

5.18. Право України 

5.19. Российский следователь 

5.20. Современное право 

5.21. Честь і закон 

5.22. Юридический вестник 

5.23. Юрист-правоведъ 

 

 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

6.1. Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

6.2. Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

6.3. Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

6.4. Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

6.5. Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

6.6. Офіційний сайт Міністерства Юстиції 

України  
www.gdo.kiev.ua 

6.7. Офіційний cайт Національного банку 

України 
www.bank.gov.ua 

6.8. Офіційний сайт Вищої ради юстиції 

України 
www.vru.gov.ua 

6.9. Офіційний cайт Третейської палати 

України 

www.arbitrationchamber.org.u

a 

6.10. Газета "Урядовий кур'єр"  www.ukcc.com.ua 

6.11. Газета "Юридична практика" www.practix.com 

6.12. Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

6.13. Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
www.lawschool.lviv.ua 

6.14. Юридичний факультет Академії 

управління та інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

6.15. Юридичний факультет Київського 

національного економічного університету 
www.uf-kneu.kiev.ua 

6.16. Юридичний сайт Київського 

національного університету внутрішніх справ  
www.naiau.kiev.ua 

6.17. Освітній портал Харківського 

національного університету ім. В.Н. Карабіна 
www.osvita.org.ua 

6.18. Бібліотека національного університету www.library.ufei.ukrsat.com 
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державної податкової служби України 

6.19. Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

6.20. Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

6.21. Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

6.22. Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

6.23. Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

6.24. Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

6.25. Національна  бібліотека України ім.. В.І. 

Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

6.26. Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

6.27. Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

6.28. Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

6.29. Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленка 
www.korolenko.kharkov.com 

6.30. Електронний каталог Рівненської 

державної обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

6.31. Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
www.library.vinnitsa.com 

6.32. Київська безплатна юридична 

консультація On-line  
www.unic.com.ua 
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