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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну 

роль відіграє курсова робота. Курсова робота – це самостійне навчально-

наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з 

окремих його розділів.Згідно з Положенням про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота 

виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових робіт з Кримінального  права розробляється кафедрою 

кримінально-правових дисциплін відповідно до змісту навчальної дисципліни. 

Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державних стандартів, 

стану та перспективам розвитку науки. Тематика курсових робіт 

затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт 

визначається графіком. 

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; 

оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень.  

Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента 

самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння 

збирати, аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела; 

здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; 

вміння формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета 

дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння 

студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її 

результати. 

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження дає 

змогу виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, 

його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення 

конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення 

матеріалу з теми дослідження. 

 

Основними завданнями виконання курсової роботи є: 

- закріплення, поглиблення теоретичних знань та набуття вмінь 

самостійного вирішення конкретних ситуацій; 

- набуття вмінь самостійного аналітичного опрацювання та 

обґрунтування конкретних проблем, що існують в науці 

кримінального права; 

- розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати 

літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень 
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та логічного викладу матеріалу. 

 

В курсовій роботі студент повинен: 

- показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння їх 

застосовувати; 

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану 

розвитку науки кримінального права, практичним завданням галузі; 

- вміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з 

теми, узагальнювати підібраний матеріал, робити висновки і 

пропозиції щодо вирішення конкретної наукової проблеми; 

- надати характеристику історичних аспектів досліджуваної 

проблеми; 

- уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи 

наукового дослідження, формулювати висновки і аргументації, 

обґрунтувати практичні рекомендації. 

 

Загальними вимогами до курсової роботи є: 

 цільова спрямованість; 

 чітка побудова; 

 логічна послідовність викладу матеріалу;  

 глибина дослідження і повнота висвітлення питань;  

 переконливість аргументацій; 

 стислість і точність формулювань; 

 конкретність викладу результатів роботи; 

 доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;  

 грамотне оформлення. 

 

Структура курсової роботи включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  

 кілька розділів (до трьох) та підрозділів, що розкривають теорію 

питання та практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  

 список використаних джерел;  

 додатки. 

Курсова робота повинна бути виконана державною мовою. Загальний 

обсяг курсової роботи – 35-40 друкованих сторінок. Текстовий редактор – 

Microsoft Word; формат сторінки А-4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова, 

поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; гарнітура – 

Time New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal; 
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абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і 

дорівнювати п‘яти знакам. 

У роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і 

формулювань, допускаються лише посилання на них. До захисту курсових 

робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та 

подали в установлений термін курсову роботу на кафедру для перевірки. 
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2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно 

узгоджувати з науковим керівником.  

Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності:  

1. вибір теми та написання заяви; 

2. з'ясування об'єкта і предмета; 

3. визначення мети і завдань дослідження;  

4. пошук і добір літератури з теми, її вивчення; 

5. складання попереднього РОЗГОРНУТОГО плану та узгодження його 

з науковим керівником;  

6. написання вступу;  

7. виклад теорії і методики, написання основної змістовної частини;  

8. вивчення практичного досвіду з досліджуваної теми;  

9. формулювання висновків і рекомендацій; 

10. оформлення списку використаних джерел та додатків; 

11. літературне і технічне оформлення роботи;  

12. рецензування; 

13. підготовка до захисту і захист курсової роботи. 

Виконання курсової роботи організовується відповідно до графіка, 

затвердженого кафедрою кримінально-правових дисциплін ДДУВС. 

Процес роботи над дослідженням можна поділити на три основні етапи: 

 підготовчий; 

 етап роботи над змістовною частиною роботи; 

 заключний етап. 
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3. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП КУРСОВОЇ РОБОТИ 
3.1. Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи 

 
Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення 

та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент 
обирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-професійним та 
науковим інтересам і схильностям. Перевага надається темі, при розробці 
якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. 
Разом із керівником необхідно визначити межі розкриття теми. Після 
цього студент повинен написати заяву на ім‘я завідувача кафедри, де 
викласти прохання призначити наукового керівника курсової роботи та 
затвердити тему у конкретному формулюванні. Керівник повинен 
підписати заяву студента.  

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно 
зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні 
зв'язки.  

Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів 
теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника 
інформації.  

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які 
підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, 
визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет 
дослідження є вужчим, ніж об'єкт.  

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а 
також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Кінцевий 
результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної 
ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта 
дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш 
ефективного функціонування.  

Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний 
ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді 
суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до 
основного предмета дослідження. 

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити 

завдання дослідження, які можуть включати такі складові: 

 вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, визначення поняття, ознак певного 

складу злочину, особливостей кваліфікації, розмежування із суміжними 

складами, тощо); 

 всебічне вивчення судової практики за даною категорією справ, 

що характеризує вирішення визначеної наукової проблеми, виявлення її 

типового стану, недоліків і труднощів; їх причин, типових особливостей 

передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, 

опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти 

їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального 

дослідження; 

 обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 
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проблеми; 

 розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження у практиці роботи 

правоохоронних органів. 

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з 

основними літературними джерелами з теми курсової роботи.  

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан 

вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в 

роботі, загальновідомих істин, конкретніше, точніше визначити напрями 

та основні розділи свого дослідження. 

 

3.2. Джерела наукової інформації та їх роль у науково-

дослідницькій роботі 

 

Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати 

наявні в бібліотеках ДДУВС. Спочатку потрібно опрацювати каталоги, у 

тому числі електронні каталоги  – це розташовані в певному порядку картки 

з описом видань. В алфавітному(абетковому) каталозі – за прізвищами 

авторів та назвами публікацій незалежно від їх змісту; в предметному – 

картки, що містять назви творів із конкретних проблем і питань.  

Основні каталоги формуються за принципом алфавіту або за принципом 

систематизації знань. Крім основних каталогів створюються допоміжні: 

каталог періодики, картотеки статей і рецензій. 

Інформація поділяється на первинну і вторинну. 

Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх соціологічних досліджень, статистичних даних, вивчення 

міжнародного досвіду.  

Вторинна інформація – це результат аналітико-синтетичної переробки 

первинної інформації. 

Особливе значення первинна та вторинна інформація має для написання 

курсової роботи, оскільки служить теоретичним та експериментальним 

підґрунтям для досягнення мети дослідження і розв‘язання його завдань. 

Основні джерела наукової інформації необхідної для дослідження 

обраної теми курсової роботи можна згрупувати наступним чином: 

Навчальна література – це підручники, навчальні посібники, 

навчально-методична література. В курсовій роботі вона повинна 

використовуватись дуже обмежено, оскільки наукова проблематика у 

подібних виданнях викладається стисло і розрахована вона на базове 

вивчення, а не на наукове дослідження. 

Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші видання з різних 

галузей права. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і їх 

результати. При підбиранні літератури з певної теми слід виявити основні 

періодичні видання з вибраної проблематики. Відбираючи основні 

матеріали, необхідно звернутися до покажчиків статей, опублікованих 
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протягом календарного року і розміщених у кінці останнього номера 

журналу за кожний рік видання. 

Наукова стаття – один із основних видів публікацій науковців. Вона 

містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, 

висвітлює конкретне окреме, досить вузьке питання, фіксує науковий 

пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців. 

Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції (з‘їзду, 

симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних 

аспектів наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора, 

містять матеріали, не викладені в інших публікаціях. 

Монографія – це наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або 

поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або 

декільком авторам. Вона має досить великий обсяг: не менше 50 сторінок 

машинописного тексту. Розрізняють два види монографій: наукові і 

практичні. 

Наукова монографія – це науково-дослідницька праця, предметом 

викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової 

проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, 

формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий 

пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує 

висвітленню основного змісту і результатів певного дисертаційного 

дослідження. 

Дисертація – наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню 

експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня в 

спеціалізованій вченій раді. 

Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 

присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику 

публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання. 

Для інформаційного пошуку слід використовувати інформаційно-

пошукові системи, бази і банки даних, Internet, які стали досить популярним 

за останні роки. Дані пошуку можуть бути використані безпосередньо, проте 

частіше вони служать сходинкою до виявлення первинних джерел 

інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші необхідні 

для наукової роботи видання.  
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4. РОБОТА НАД ОСНОВНОЮ ЧАСТИНОЮ 

 

Наступний етап починається з вивчення та конспектування літератури 

з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де 

проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. 

Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, 

з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Слід переглянути зміст, який 

розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до 

передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому 

автором. 

Читаючи видання, треба уважно стежити за ходом авторської думки, 

вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного 

матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому 

необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та 

аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі 

необхідні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, 

доводячи основну ідею статті. 

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, 

щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. 

Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу 

стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому 

матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. Кожна цитата, 

приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом 

джерела, з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал.  

 Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого 

автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення 

літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат. 

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці 

інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він 

використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його 

дослідження.  

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, 

щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення. Щоб зібрати 

матеріал з одного питання разом, можна розрізати ті конспекти, де 

розглянуто кілька питань з теми дослідження. 

Правильна та логічна структура курсової роботи – це запорука успіху 

розкриття теми. 

Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно, ще раз 

уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути 

розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається 

відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний 

розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього 

питання. 

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи 

працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези 
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кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками 

різних авторів, аналізом конкретного практичного досвіду. Слід уникати 

безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та 

узагальнення. 

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути 

підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен 

суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть 

пов'язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ має 

випливати з іншого. Для доказу кожного положення треба наводити 

аргументи.  

До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі 

яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому. 

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження необхідно 

ознайомитись з методологією та методами наукової роботи. 

 

Курсова робота повинна мати дослідницький характер.  

Теоретична частина роботи (15-20 сторінок) складається з перших 

розділів роботи, 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 розділі рокрити питання: що таке співучасть, її ознаки, 

форми, види співучасників та особливості їх відповідальності, спеціальні 

питання співучасті; 

- в другому розділі рокрити питання: що таке злочини проти життя, 

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

- в третьому розділі 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 

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 органів внутрішніх справ.  

Практична частина роботи (8-10 сторінок) складається з одного 

розділу «Практична частина» і має дослідницький характер, і виконується на 

основі проведеного особисто автором збору емпіричного матеріалу 

(статистичні дані, постанови про порушення кримінальних справ, 
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обвинувальні висновки, вироки, ухвали та рішення судів). Практична частина 

фактично є аналізом всіх зібраних емпіричних матеріалів. 

В практичному розділі роботи у поданій таблиці має бути проведений 

аналіз мінімум 5 вироків у кримінальних справах даної категорії, які 

опубліковані на офіційному сайті ВСУ в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень (www.reyestr.gov.ua).  

В даному розділі також має бути аналіз статистичних даних. 

Статистичні дані про певний вид злочинів представляються за період 3-5 

років з відповідним їх узагальненням. Всі зібрані автором емпіричні 

матеріали в оригінальному вигляді або точною копією обов‘язково 

включаються в додатки до даної курсової роботи. 

Для здійснення аналізу автору необхідно обрати критерії, за якими він 

робитиме цей аналіз на базі зібраних емпіричних матеріалів. 

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

КК)» потрібно визначити: 

- 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.  



 13 

Додатки до курсової роботи повинні містити всі зібрані емпіричні 

матеріали (у тому числі вироки у кримінальних справах, які аналізував 

автор). 
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5. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

 

На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та 

висновків до курсової роботи, оформлення списку використаних джерел, 

редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень 

наукового керівника, остаточне оформлення, підготовка до захисту. 

Остаточне оформлення включає в себе наступні елементи курсової 

роботи такі, як: 

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 вступ; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

 

Титульний аркуш є основним джерелом бібліографічної інформації, 

необхідної для оброблення та пошуку документа. Він містить дані, які 

подають у такій послідовності: 

 найменування вищого навчального закладу, де виконана робота; 

 найменування кафедри, де виконана робота; 

 назву спеціальності та курсової роботи; 

 прізвище, ім‘я, по батькові автора роботи, шифр групи, назву 

факультету; 

 науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім‘я, по батькові 

наукового керівника (ініціали); 

 місто і рік. 

 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить назви розділів, 

підрозділів та пунктів із зазначенням початкових сторінок, зокрема вступу, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Назви розділів, 

підрозділів та пунктів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно 

грамотними, пов‘язаними з назвою роботи.  

 



 17 

Приклад оформлення титульного аркуша та змісту роботи: 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з  Кримінального права 

 

на тему № 17 : Стадії вчинення злочину, передбаченого ст.296 КК 

України «Хуліганство»  

 

 

 

Студентки групи  ЮД -123 

підготовки бакалавра 

напряму 6.030401 – 

«Правознавство  

Солянік Лілії Олександрівни 

Керівник: к.ю.н., доцент кафедри  

Дячкін О.П.   

 

Національна шкала 

________________     

Кількість балів: 

__________Оцінка:  ECTS _____  
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                                                                     Члени комісії          

________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      

________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                

________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              

(підпис)                         (прізвище та ініціали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро – 2016 рік 



 19 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ 

ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ЗЛОЧИНУ 

1.1. Поняття стадій вчинення умисного злочину. Загальна характеристика 

закінченого злочину 
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Вступ є важливою частиною роботи і тому викликає складність при його 

написанні. У вступі слід коротко викласти оцінку сучасного стану наукової 

проблеми, новизну та актуальність досліджуваної теми, сформулювати 

актуальність, зв‘язок з науковими програмами, планами, а також мету та 

завдання роботи, об‘єкт і предмет дослідження, обрані методи, розкрити 

сутність даної роботи та значущість отриманих результатів, зазначити які 

науковці досліджували дану проблему та до думки яких ви приєднуєтесь. За 

обсягом він не повинен перевищувати 10% усього дослідження (3-4 

сторінки). 

Методика написання вступу 

Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової 

проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи та обґрунтуванням 

необхідності проведення роботи. Далі подається загальна характеристика 

роботи в нижче поданій послідовності. 

Актуальність теми. На основі стислого аналізу вивчення історії 

питання необхідно висловити свою думку з досліджуваної проблеми, 

обґрунтувати актуальність та доцільність роботи як для теорії, так і для 

практики правотворчої діяльності. 

При з‘ясуванні об‘єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати 

на те, що між ними і темою курсової роботи є система логічної ув‘язки. 

Об’єкт дослідження – це вся сукупність відношень різних аспектів 

теорії і практики науки, яка слугує для дослідження джерелом інформації 

або явище, процес, який породжує проблему і прагне вивчення. Об‘єкт 

володіє безкінечними властивостями і зв‘язками. Тому прийнято виділяти ще 

й предмет дослідження, який міститься в межах об‘єкта. 

Предмет дослідження – це лише суттєві зв‘язки та відношення, 

властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження. 

Мета дослідження пов‘язана з об‘єктом і предметом дослідження, а 

також його кінцевим результатом і шляхами його дослідження, вона 

співпадає з формулюванням теми. Найбільш відомими є такі формулювання: 

―теоретично обґрунтувати й перевірити, визначити… ‖, ―сформувати 

концепцію…‖ і т.п.  

Завдання. Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно 

визначити послідовне виконання відповідних завдань: 

- вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми 

дослідження; 

- всебічне вивчення практики з даної проблеми. Накопичення даних, 

аналіз і систематизація їх; 

- обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, 

розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження в практиці. 

Методи дослідження. Коротко і змістовно визначається, що саме 

досліджувалось тим чи іншим методом.  

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження необхідно 

ознайомитись з методологією та методами наукової роботи. Тут важливе все: 
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методика вибору проблеми та теми дослідження, збір та систематизація 

фактів, історія розвитку проблеми, в основі якої лежить задум (ідея) 

дослідника. У філософському визначенні ідея – це продукт людського 

мислення, форма відображення дійсності, в ній міститься усвідомлення мети 

пізнання, перспектив дослідження та його практичне значення. Ідеї 

народжуються з практики спостереження навколишнього світу і потреб 

життя. 

Методологія юридичної науки – це а) система підходів і методів, 

способів і засобів наукового дослідження, а також б) вчення (теорія) про їх 

використання при вивченні державно-правових явищ. 

До складу цієї методології, зокрема, входять: 

 Філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи 

ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення 

об‘єктивних соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей і 

можливості їх пізнання, здобуття істинних знань щодо них). 

 Загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх 

або у більшості наук (наприклад, структурний, функціональний методи, 

сходження від абстрактного до конкретного, формально-логічні процедури, 

скажімо, аналіз, синтез та ін.). 

 Групові методи, тобто такі, які застосовуються лише у певній групі 

наук, наприклад, тільки у суспільнознавстві (скажімо, метод конкретно-

соціологічного дослідження). 

 Спеціальні методи, тобто такі, які прийнятні для дослідження 

предмету лише однієї науки (наприклад, у юриспруденції – це способи 

уяснення (тлумачення) норм права, своєрідні прийоми узагальнення 

юридичної практики). 

В основній частині курсової роботи, поділеній на окремі розділи, 

викладають зміст теми дослідження. В кожному розділі повинна бути 

завершеність змісту, головна ідея, а також тези підтверджені фактами, 

думками різних авторів, результатами анкетування, експерименту, 

аналітичних даних практичного досвіду. Думки мають бути пов‘язані між 

собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. 

Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ 

випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу 

роботи необхідно зробити висновки, а по закінченні роботи – 

формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому. 

Висновки розміщують безпосередньо після викладання суті курсової 

роботи, починаючи з нової сторінки. Висновки повинні бути за обсягом 3-5 

сторінок.  

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її 

окремого стану (негативних також) з урахуванням світових тенденцій 

вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів 

роботи та на основі здійсненого вище аналізу оформити і аргументувати свої 

власні висновки, а на їх основі зробити пропозицію щодо покращання 
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існуючого становища. Без висновків та пропозицій дослідження не має 

ніякого сенсу, тому потрібно поставитись до нього дуже відповідально. 

Перелік посилань та порядок їх оформлення 
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи 

наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях 

тексту мають бути посилання. 

Бібліографічні описи в списку використаних джерел подають у порядку, за 

яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є 

посиланнями в тексті (номерні посилання). 

Бібліографічні описи посилань у списку використаних джерел наводять 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками із 

вказанням використаної сторінки, наприклад так: [4, с. 49].  

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводять у курсовій роботі: 

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. 

2. Кримінальний Кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України  5 

квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст. 131. 

3. Кримінальний Кодекс Української Радянської Соціалістичної 

Республіки: Затверджений Законом Української Радянської 

Соціалістичної Республіки від 28.12.1960 року // Відомості Верховної 

Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1961. – № 2. – 

Ст. 14. 

4. Солдатенко О.  Право людини на охорону здоров‘я як об‘єкт 

міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства // Вісник 

академії правових наук України. - 2009. - №  1. -  С. 167-174. 

5. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав 

континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : 

монографія / М. І. Хавронюк ; рец.: В. І. Борисов, А. А. Музика, І. К. 

Туркевич. - К. : Юристконсульт, 2006 (К. : ВАТ "Білоцерковська 

книжкова фабрика", 13.03.2006) . - 1048 с. 

6. Павленко Т. А. Концепція кримінально-правової охорони права людини 

на життя в Україні [Рукопис] : автореферат дис. ... к.ю.н. : 12.00.08 : 

захищена 12.06.2008 / Т. А. Павленко ; наук. керів. В. М. Трубников ; 

офіц. опоненти: В. О. Навроцький, А. О. Яровий ; Львівський 

національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2008 (Львів : ПП 

Кундельський Г.Д., 30.04.2008) . - 19 с. 

7. Жмурко О. Конституційно-правове регулювання права на охорону 
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здоров‘я в Україні та зарубіжних країнах / О. Жмурко // Юридична 

Україна. - 2011. - №  11. -  С. 21-25. 

8. Домбровська О. В. Конституційне право на життя людини і громадянина 

та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ [Рукопис] : 

автореферат дис. ... к.ю.н. : 12.00.02 : захищена 29.09.2005 / О. В. 

Домбровська ; наук. керів. А. Ю. Олійник ; офіц. опоненти: А. З. 

Георгіца, В. В. Кравченко ; Національна академія внутрішніх справ 

України. - К., 2005 (К. : Видавничий центр Інституту держави і права ім. 

В.М. Корецького, 29.08. 2005) . - 19 с. 

9. Сюсюкало В. В. Кримінально-правові аспекти початку життя людини / 

В. В. Сюсюкало // Шляхи та перспективи розвитку кримінального права 

України. Юридичні читання : матеріали Всеукр. наук. студентської 

(курсантської) конф. (м. Одеса, 7 жовтня 2011 р.). - Одеса, 2011. -  С. 64-

66. 

10. Самокиш К. О. До питання про момент виникнення права на життя / К. 

О. Самокиш // Публічне право. - 2012. - №  1. -  С. 352-359. 

11. Закон України ―Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини‖ від 16 липня 1999 року - [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://zakоn3.rada.gоv.ua/. 

12. Денисов С.Ф. Посягання на здоров‘я людей під приводом 

проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів 

(ст. 181 КК України): проблема застосування і перспектива 

удосконалення / С.Ф. Денисов, Д.О. Сіц // Кримінальний кодекс України 

2001 p.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини 

у кримінальному законодавстві: Міжнародний симпозіум, 12-13 вересня 

2008 р. [Тези і реферати доповідей, тексти повідомлень]. - Львів, 2008. - 

352 с. - С.220-228. 

 

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал необхідний для 

повноти сприйняття роботи, зокрема: 

 Вироки в аналізованих справах із офіційного сайту ВСУ; 

 Аналіз статистики, діаграми, таблиці, інші матеріали, які через 

великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути 

віднесені до основної частини. 

 

http://zakоn3.rada.gоv.ua/
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6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Перед тим як роздруковувати з чернетки курсову роботу, її слід 

старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, підрозділів, 

послідовність розміщення матеріалу, обґрунтованість і чіткість 

формулювань, висновків та рекомендацій. 

До формулювань заголовків розділів та підрозділів курсової роботи 

висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична 

різноманітність у побудові речень, з переваженням простих, поширених; 

послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи. 

Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту курсової роботи 

повинна бути однаковою. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин курсової роботи ―ЗМІСТ‖, ―ВСТУП‖, 

―ВИСНОВКИ‖, ―СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ‖, ―ДОДАТКИ‖ не 

нумерують і починають друкувати з нової сторінки. 

Розділи і підрозділи основного змістовного тексту повинні мати 

заголовки. Їх слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими 

літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Підписувати заголовки 

підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і 

друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без 

крапки в кінці. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти роботи слід 

нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову 

нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися цифрами без 

крапки, наприклад 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремленого крапкою. Пункти і підпункти можуть мати 

заголовки.  

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової 

сторінки. Не допускається розміщення назви розділу, підрозділу, пункту і 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

До загального обсягу курсової роботи не входять список використаних 

джерел та додатки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають 

суцільній нумерації. 

Нумерацію сторінок курсової роботи подають арабськими цифрами без 

знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють внизу 

сторінки посередині.  
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7. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота у встановлений термін подається на кафедру кримінально-

правових дисциплін ДДУВС для перевірки і рецензування. На кафедрі робота 

реєструється. Науковий керівник перевіряє курсову роботу, як правило, 

протягом 10 днів. Строки захисту встановлюються науковим керівником до 

початку екзаменаційної сесії і затверджуються на засіданні кафедри. 

Студенти, які не написали курсову роботу чи вчасно не подали її для 

перевірки не допускаються до екзаменів. 

Перевірена робота повертається студенту з рецензією. Рецензія – це не 

тільки форма контролю і оцінки викладачем проведеної студентом самостійної 

роботи, але й одна з форм методичного керівництва нею. В рецензії 

висловлюються окремі поради і побажання стосовно подальшого дослідження 

теми. На основі всебічного аналізу курсової роботи науковий керівник вказує її 

попередню оцінку і вирішує питання про допуск до захисту.  

Курсова робота, що отримала позитивну оцінку, допускається до захисту. В 

разі серйозних недоліків курсова робота повертається на доопрацювання. 

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого 

кафедрою, в присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів 

кафедри.  

Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних 

проблем дослідження та шляхи їх вирішення, відповіді на запитання членів 

комісії. Комісія оцінює якість відповіді студента на захисті. 

Перед захистом студенту необхідно правильно організувати додаткову 

роботу щодо усунення припущених помилок, більш глибоко засвоїти питання, 

що розглядаються. Недооцінка студентом додаткової самостійної роботи може 

негативно вплинути на результат захисту і остаточну оцінку курсової роботи. 

На основі письмової рецензії та захисту остаточна оцінка вноситься у 

відомість та залікову книжку студента. Курсова робота перезахисту не підлягає. 
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8.ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

Теми курсових робіт обираються за першою літерою прізвища студента 

 

Початкова літера прізвища 
Номер теми, яку студент 

може обрати 

А 1, 28, 55, 82, 109, 136, 163, 

190 

Б 2, 29, 56, 83, 110, 137, 164 

В 3, 30, 57, 84, 111, 138, 165 

Г 4, 31, 58, 85, 112, 139, 166 

Д 5, 32, 59, 86, 113, 140, 167 

Е, Є 6, 33, 60, 87, 114, 141, 168 

Ж 7, 34, 61, 88, 115, 142, 169 

З 8, 35, 62, 89, 116, 143, 170 

І, Ї, Й 9, 36, 63, 90, 117, 144, 171 

К 10, 37, 64, 91, 118, 145, 172 

Л  11, 38, 65, 92, 119, 146, 173 

Н 12, 39, 66, 93, 120, 147, 174 

М 13, 40, 67, 94, 121, 148, 175 

О 14, 41, 68, 95, 122, 149, 176 

П 15, 42, 69, 96, 123, 150, 177 

Р 16, 43, 70, 97, 124, 151, 178 

С 17, 44, 71, 98, 125, 152, 179 

Т 18, 45, 72, 99, 126, 153, 180 

У 19, 46, 73, 100, 127, 154, 181 
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Ф 20, 47, 74, 101, 128, 155, 182 

Х 21, 48, 75, 102, 129, 156, 183 

Ц 22, 49, 76, 103, 130, 157, 184 

Ч 23, 50, 77, 104, 131, 158, 185 

Ш 24, 51, 78, 105, 132, 159, 186 

Щ 25, 52, 79, 106, 133, 160, 187 

Ю 26, 53, 80, 107, 134, 161, 188 

Я 27, 54, 81, 108, 135, 162, 189 

 

 

1.  Стадії вчинення умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК) 

2.  Стадії вчинення умисного вбивства (ч.2 ст.115 КК) 

3.  Стадії нанесення умисного тяжкого тілесного пошкодження 

4.  Стадії нанесення умисного середньої тяжкості тілесного 

пошкодження 

5.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст. 126 КК «Побої і 

мордування» 

6.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.146 КК «Незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини» 

7.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст. 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань» 

8.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

9.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

10.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

11.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання» 

12.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

13.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

14.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.191 КК «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем» 

15.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.197
1
 КК «Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

16.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.304 КК «Втягнення 
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неповнолітніх у злочинну діяльність» 

17.  Стадії вчинення злочину передбаченого ст.296 КК «Хуліганство» 

18.  Об‘єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ч.1 ст.115 КК 

19.  Об‘єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.1-7 ч.2 ст. 115 

КК 

20.  Об‘єктивні ознаки умисних вбивств передбачених п.8-14 ч.2 ст. 115 

КК 

21.  Об‘єктивні ознаки умисного вбивства передбаченого ст.118 КК 

22.  Об‘єктивні ознаки необережного вбивства передбаченого ст.119 КК 

23.  Об‘єктивні ознаки нанесення тяжкого тілесного пошкодження 

(ст.121, 128 КК) 

24.  Об‘єктивні ознаки нанесення середньої тяжкості тілесного 

пошкодження (ст.122, 128 КК) 

25.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.126 КК «Побої та 

мордування» 

26.  Об‘єктивні ознаки злочинів проти волі честі та гідності особи 

27.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.146 КК «Незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини» 

28.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.149 КК «Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо людини» 

29.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.152 КК «Зґвалтування» 

30.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

31.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

32.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

33.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

34.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

35.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

36.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання» 

37.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.191 КК «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем» 

38.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.194 КК «Умисне 

знищення або пошкодження майна» 

39.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.197
1
 КК «Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

40.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.198 КК «Придбання, 

отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним 

шляхом» 

41.  Суб‘єктивні ознаки умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст.115 КК 

42.  Суб‘єктивні ознаки умисних вбивств, передбачених п.1-7 ч.2 ст. 115 

КК 
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43.  Суб‘єктивні ознаки умисних вбивств, передбачених п.8-14 ч.2 ст. 115 

КК 

44.  Суб‘єктивні ознаки умисного вбивства, передбаченого ст.118 КК 

45.  Суб‘єктивні ознаки необережного вбивства, передбаченого ст.119 

КК 

46.  Суб‘єктивні ознаки нанесення тяжкого тілесного пошкодження 

(ст.121, 128 КК) 

47.  Суб‘єктивні ознаки нанесення середньої тяжкості тілесного 

пошкодження (ст.122, 128 КК) 

48.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.126 КК «Побої та 

мордування» 

49.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.146 КК «Незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини» 

50.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.149 КК «Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо людини» 

51.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.152 КК 

«Зґвалтування» 

52.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.153 КК 

«Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом» 

53.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

54.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

55.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

56.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

57.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

58.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

59.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.188
1
 КК «Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання» 

60.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.191 КК 

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем» 

61.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.194 КК «Умисне 

знищення або пошкодження майна» 

62.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.197
1
 КК «Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

63.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.198 КК «Придбання, 

отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним 

шляхом» 

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

65.  Співучасть при нанесенні умисного тяжкого тілесного пошкодження 

66.  Співучасть при нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного 

пошкодження 
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67.  Співучасть при нанесенні побоїв і мордування 

68.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 126 КК «Побої і 

мордування» 

69.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.146 КК 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» 

70.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.152 КК 

«Зґвалтування» 

71.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 156 КК 

«Розбещення неповнолітніх» 

72.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 161 КК 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або релігійних переконань» 

73.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.185 КК 

«Крадіжка» 

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

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

76.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.188
1
 КК 

«Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання» 

77.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.189 КК 

«Вимагання» 

78.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.190 КК 

«Шахрайство» 

79.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.191 КК 

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем» 

80.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.197
1
 КК 

«Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

81.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 301 КК 

«Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів» 

82.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.296 КК 

«Хуліганство» 

83.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст.297 «Наруга над 

могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

84.  Співучасть при вчиненні 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» 

85.  Співучасть при вчиненні злочину передбаченого ст. 303 КК 

«Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією» 

86.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 126 КК «Побої і 

мордування» 
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87.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 154 КК 

«Примушування до вступу в статевий зв'язок» 

88.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

89.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань» 

90.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 296 КК «Хуліганство» 

91.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 297 КК «Наруга над 

могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

92.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 299 КК «Жорстоке 

поводження з тваринами» 

93.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 301 КК «Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» 

94.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 302 КК «Створення або 

утримання місць розпусти і звідництво» 

95.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 303 КК «Сутенерство 

або втягнення особи в заняття проституцією» 

96.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 304 КК «Втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність» 

97.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 307 КК «Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів» 

98.  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» 

99.  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» 

100.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 310 КК «Посів або 

вирощування снотворного маку чи конопель» 

101.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 311 КК «Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання прекурсорів» 

102.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 312 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем» 

103.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 255 КК «Створення 

злочинної організації» 

104.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 257 КК «Бандитизм» 

105.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 259 КК «Завідомо 



 32 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об'єктів власності» 

106.  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» 

107.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 263 КК «Незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами» 

108.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 264 КК «Недбале 

зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів» 

109.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 175 КК «Невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат» 

110.  Суб‘єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 126 КК «Побої і 

мордування» 

111.  Суб‘єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 154 КК 

«Примушування до вступу в статевий зв'язок» 

112.  Суб‘єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 156 КК «Розбещення 

неповнолітніх» 

113.  Суб‘єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань» 

114.  Суб‘єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 296 КК «Хуліганство» 

115.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 297 КК «Наруга над 

могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

116.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 299 КК «Жорстоке 

поводження з тваринами» 

117.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 301 КК «Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» 

118.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 302 КК «Створення 

або утримання місць розпусти і звідництво» 

119.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 303 КК «Сутенерство 

або втягнення особи в заняття проституцією» 

120.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 304 КК «Втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність» 

121.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 307 КК «Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів» 

122.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 308 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
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зловживання службовим становищем» 

123.  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» 

124.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 310 КК «Посів або 

вирощування снотворного маку чи конопель» 

125.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 311 КК «Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання прекурсорів» 

126.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 312 КК «Викрадення, 

привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем» 

127.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 255 КК «Створення 

злочинної організації» 

128.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 257 КК «Бандитизм» 

129.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 259 КК «Завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об'єктів власності» 

130.  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» 

131.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 263 КК «Незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами» 

132.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 264 КК «Недбале 

зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів» 

133.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 175 КК «Невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат» 

134.  Множинність при вчиненні умисного вбивства (ст.115 КК) 

135.  Множинність при нанесенні умисного тяжкого тілесного 

пошкодження 

136.  Множинність при нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного 

пошкодження 

137.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст. 126 КК «Побої 

і мордування» 

138.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.146 КК 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» 

139.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.152 КК 

«Зґвалтування» 

140.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст. 156 КК 
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«Розбещення неповнолітніх» 

141.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст. 161 КК 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або релігійних переконань» 

142.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.185 КК 

«Крадіжка» 

143.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.186 КК 

«Грабіж» 

144.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.187 КК 

«Розбій» 

145.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.188
1
 КК 

«Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання» 

146.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.189 КК 

«Вимагання» 

147.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.190 КК 

«Шахрайство» 

148.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.191 КК 

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем» 

149.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст.197
1
 КК 

«Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» 

150.  Множинність при вчиненні злочину передбаченого ст. 301 КК 

«Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів» 

151.  Об‘єктивні ознаки злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку 

152.  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» 

153.  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» 

154.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 377 КК «Пошкодження 

шляхів сполучення і транспортних засобів» 

155.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 379 КК «Блокування 

транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства» 

156.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 386 КК «Порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами» 
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157.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 287 КК «Випуск в 

експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації» 

158.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 288 КК «Порушення 

правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього 

руху» 

159.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 289 КК «Незаконне 

заволодіння транспортним засобом» 

160.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 290 КК «Знищення, 

підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу» 

161.  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» 

162.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 203
1
 КК «Незаконний 

обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва» 

163.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 204 КК «Незаконне 

виготовлення, зберігання, збут  або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів» 

164.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 209 КК «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» 

165.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 222 КК «Шахрайство з 

фінансовими ресурсами» 

166.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 390 КК «Ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення 

волі» 

167.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 393 КК «Втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти» 

168.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.185 КК «Крадіжка» 

169.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.186 КК «Грабіж» 

170.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.187 КК «Розбій» 

171.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.189 КК «Вимагання» 

172.  Об‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст.190 КК «Шахрайство» 

173.  Суб‘єктивні ознаки злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку 

174.  Суб‘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» 

175.  Суб‘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 
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збут» 

176.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 377 КК 

«Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» 

177.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 379 КК «Блокування 

транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства» 

178.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 386 КК «Порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами» 

179.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 287 КК «Випуск в 

експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації» 

180.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 288 КК «Порушення 

правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього 

руху» 

181.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 289 КК «Незаконне 

заволодіння транспортним засобом» 

182.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 290 КК «Знищення, 

підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу» 

183.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 199 КК 

«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних» 

184.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 203
1
 КК «Незаконний 

обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва» 

185.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 204 КК «Незаконне 

виготовлення, зберігання, збут  або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів» 

186.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 209 КК «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» 

187.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 213 КК «Порушення 

порядку здійснення операцій з металобрухтом» 

188.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 222 КК «Шахрайство з 

фінансовими ресурсами» 

189.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 390 КК «Ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення 

волі» 

190.  Суб‘єктивні ознаки злочину передбаченого ст. 393 КК «Втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти» 

 

 

 



 37 

9.Рекомендована література 

 

1. Основна: 

 

1.1 Конституція України: станом на вересень 2014 р. / Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/ 

1.2 Рішення Європейського Суду з прав людини від 17.07.2014. Справа 

«Омельченко проти України» (Заява № 34592/06) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-

ukrayini-zayava-34592-06 

1.3 Кримінальний кодекс України вiд 05.02.2001 № 2341-III: за станом 

на вересень 2014 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – 26. 

– 131 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Режим доступу: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/ 

1.4 Кодекс України про адміністративні правопорушення, Верховна 

Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X // 

Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, 

ст.1122 

1.5 Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада 

України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.02.2012 № 4651-VI // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 

1.6 Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

1.7 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 50. 

- Ст. 540. 

1.8 Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404 

1.9 Закон України Про судоустрій і статус суддів // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 

1.10 Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125 

1.11 Закон України  Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв‘язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України  // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937 

1.12 Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892 

1.13 Закон України Про внесення змін до Закону України "Про 

Державну службу спеціального зв‘язку та захисту інформації України" // 
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1.14 Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вибори 

Президента України" та деяких інших законодавчих актів України щодо 

техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582 

1.15 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.593 

1.16 Закон України Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до 

національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти 

корупції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.188 

1.17 Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів 

фашизму // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.814 

1.18 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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1.19 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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корупції Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 

02.07.2014 № 647-р. 

1.24 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2015 року» від 7 вересня 2011 № 942 

1.25 Наказ МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2010-2014 років» від 29.07.2010 № 347 

1.26 Пріоритетні напрями науково-дослідної і дослідно-

конструкторської роботи в Дніпропетровському державному університеті 
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1.27 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‖; 

1.28 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); 

1.29 Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 

„Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя‖; 

1.30 Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 

„Про практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості‖; 

1.31 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. 

№ 7 ―Про практику призначення судами кримінального покарання‖;  

1.32 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 

„Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності‖; 

1.33 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 

„Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування‖; 

1.34 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.2002 р. 

№ 1 ―Про судову практику у справах про необхідну оборону‖; 

1.35 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. 

№ 6 ―Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру‖; 

1.36 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.2002 р. 

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

не відбутої частини покарання більш м‘яким‖; 

1.37 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‖;  

1.38 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); 

1.39 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); 
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1.40 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‖; 

1.41 Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 

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

1.42 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 ); 

1.43 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); 

1.44 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‖; 

1.45 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.2002 р. 

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

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами‖;  

1.46 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.2002 р. 

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

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів‖; 

1.47 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"; 

1.48 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.2002 р. № 

5 ―Про судову практику у справах про хабарництво‖; 

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

―Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи‖; 

1.50 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.02.2003 р. № 

3 ―Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності‖;  

1.51 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 

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

повноважень‖;  

1.52 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‖;  

1.53 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.02.2004 р. 

№ 5 ―Про практику застосування судами України законодавства у справах 

про злочини неповнолітніх‖;  
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1.54 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‖;  

1.55 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. 

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

проти довкілля‖; 

1.56 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.02.2005 р. N 

5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом‖; 

1.57 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.); 

1.58 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 13 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями‖; 

1.59 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‖; 

1.60 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 

„Про судову практику в справах про хуліганство‖; 

1.61 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва‖. 

1.62 Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. 

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

2003. – 228. 

1.63 Кримінальне право України. Особлива 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. 

1.64 Кримінальне право України. Особлива 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. 

1.65 Кримінальне право України. Особлива 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. 

1.66 Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум. Навч. 

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

1.67 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. 
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1.68 Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. 

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

1.69 Матишевський П.С. Кримінальне право України. Особлива 

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