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ТЕМА 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального 
права України. Наука кримінального права.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
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. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
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. 

 Семінарське заняття  - 2 год. 

План:  

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, 

джерела, завдання і значення. 

2. Кримінальний кодекс України, його структура (побудова) та структура 

і види кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. 

Види диспозицій і санкцій. 

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види і 

значення. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність у просторі. Аналогія права і аналогія 

закону. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«законодавство України про кримінальну відповідальність», «тлумачення 

закону», «чинність закону», «кримінальна відповідальність». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Завдання 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 



 

 

4 

 

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. 

 

Завдання 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. 

 

Завдання 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: 
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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: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
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. 



 

 

6 

 

8. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

9. Прецедент в кримінальному праві. 

 

ТЕМА 3. ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Продовжити фразу: 

1. Злочин визнається вчиненим на території України: 

2. Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території 

України: 

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

нього покарання: 

4. Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, 

вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання: 

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

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

за її межами злочин: 

7. Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі 

вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК 

України? 

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

вчинений за її межами злочин: 

9. Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

10. Іноземці, які вчинили злочин на території України: 

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

12. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) 

набирає чинності:  

13. Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається: 

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

частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

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

відповідальність): 

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

(законом про кримінальну відповідальність) усунена: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
1. Проблеми чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та 

просторі. 

2. Аналогія права і аналогія закону в кримінальному праві – міф чи 

реальність? 

3. Актуальні проблеми інституту екстрадиції. 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття  – 2 год. 
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План: 

1. Поняття злочину та його ознаки. 

2. Поняття малозначного діяння, закріпленого у ч. 2 ст. 11 КК, для 

визначення поняття злочину. 

3. Класифікація злочинів та її практичне значення. 

4. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«злочин», «ознаки злочину», «склад злочину», «елементи складу злочину», 

«ознаки елемента складу злочину». 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Завдання 1. Продовжить фразу: 

17. Злочин визнається вчиненим на території України: 

18. Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території 

України: 

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

нього покарання: 

20. Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, 

вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання: 

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

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

за її межами злочин: 

23. Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі 

вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК 

України? 

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

вчинений за її межами злочин: 

25. Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

26. Іноземці, які вчинили злочин на території України: 

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

28. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) 

набирає чинності:  

29. Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається: 

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

частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

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

відповідальність): 

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

(законом про кримінальну відповідальність) усунена: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

4. Проблеми чинності закону про кримінальну відповідальність у часі 

та просторі. 
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5. Аналогія права і аналогія закону в кримінальному праві – міф чи 

реальність? 

6. Актуальні проблеми інституту екстрадиції. 

 

 

 

ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Завдання 1. Прокоментуйте ознаку злочину суспільна небезпечність, 

поясність відмінність із поняттям суспільна шкідливість злочину. 

Завдання 2. Знайдіть в тексті Особливої частини КК по 2 приклади 

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

Завдання 3. Заповніть таблицю „Класифікація злочинів”:  

 

Злочини 

невеликої 

тяжкості - це 

Злочини 

середньої 

тяжкості - це 

Тяжкі 

злочини - це 

Особливо 

тяжкі злочини – 

це  

    

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  
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 № 6. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА 

ЗЛОЧИНУ 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Завдання 1. Визначте родовий і безпосередній об’єкти злочинів, 

передбачених розділами II, III, VI Особливої частини КК України. 
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Завдання 2. Які із злочинів, передбачених розділами VI та VII Особливої 

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

Завдання 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). 

Завдання 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

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. 

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: 
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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 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
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. 

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.? 
 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
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. 
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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. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ.  
Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
Ситуація до вирішення: 

Завдання 1. 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: 
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13. Злочини, в складах яких мотив і мета є обов’язковими ознаками, 

вчиняються:  

14. Вольова ознака, що визначає зміст злочинної самовпевненості, 

характеризується тим, що:  

 

Завдання 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  

   

 

 

Завдання 3. Заповніть схему «Інші, окрім визначених у законі, види 

умислу». Називаючи види умислу, давайте їхні визначення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За моментом 

виникнення 

За ступенем 

визначеності 

Види 

умислу 
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Завдання 4. Наведіть 3 приклади злочинів зі змішаною формою вини, 

аргументуйте свою відповідь. 

Завдання 5. Заповніть схему „Помилка в кримінальному праві ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Емоційний стан та його вплив на кваліфікацію діяння.  

2. Відмінність прямого умислу від непрямого: проблеми кваліфікації. 

Фактична 

(помилка особи 

відносно фактичних 

об’єктивних ознак 

вчинюваного діяння) 

Юридична  

(невірне уявлення особи 

про кримінально-

правовий зміст діяння) 

Помилка в 

кримінальному праві 



 

 

14 

 

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 9. Стадії злочину 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
Завдання 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? 

 

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

 

 

 

 

 

Завдання 3. Заповніть схему. Поняття та види непридатного замаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

 

Готування: 

 

Замах: 

Закінчений 

злочин: 

Непридатний 

замах 

Замах на 

непридатний 

об’єкт – це... 

Готування: 

Замах із 

непридатними 

засобами - це... 

Готування: 
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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 10. Співучасть у злочині 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  
Завдання 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. 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю 

Розмежування співучасті у злочині та причетності до злочину. 

Назва інституту  

Співучасть у злочині 

 

Причетність до злочину Критерій 

розмежування 

   

   

   

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  

Пропоновані теми для доповідей та рефератів: 
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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.  

 

 

Тема 11. Множинність злочинів. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  
Завдання 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? 

Завдання 2. Заповніть таблицю: „Види множинності злочинів”: 

Повторність - це: Сукупність - це: Рецидив - це: 
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Індивідуальні завдання до Теми 10:  

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 12. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 12:  
Завдання 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. 

Завдання 2. Заповніть порівняльну таблицю необхідної оборони та 

крайньої необхідності 
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Назва інституту Необхідна оборона Крайня необхідність 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

 

Завдання 3. Заповніть порівняльну таблицю необхідної та уявної 

оборони. 

Назва інституту Необхідна оборона Уявна оборона 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

 

Завдання 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: 
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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: 

 
Індивідуальні завдання до Теми 12:  
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 13. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАНЬ 
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Завдання для самостійної роботи до Тем 13:  
Завдання 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 
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Індивідуальні завдання до Тем 13:  

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: 

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

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

8. Змішані покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

 

 

ТЕМА 14. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 14:  
Завдання 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. 
 
Індивідуальні завдання до Тем 14:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 
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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. 

 

ТЕМИ 15. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 15:  
Завдання 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. 

 

Завдання 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 

   

   

   
 
Завдання 3. Заповнити таблицю. 

Назва інституту  

Звільнення від покарання  

 

Звільнення від кримінальної 

відповідальності Критерій 
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порівняння  

   

   

   
 
Індивідуальні завдання до Тем 15:  

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. Види звільнення від покарання. 

9. Особливості звільнення від покарання жінок та неповнолітніх. 

 

ТЕМА  16. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 16:  
Завдання 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? 

 

Завдання 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: 



 

 

24 

 

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

застосована до засудженого, який: 
 
 
 
Індивідуальні завдання до Тем 16:  

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  17. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНАТТЯ СУДИМОСТІ 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 17:  
Завдання 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? 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю. 

Розмежування правил погашення судимості та зняття судимості 

Назва інституту  

Погашення судимості 

 

Зняття судимості Критерій 

порівняння 

   

   

   



 

 

26 

 

 
Індивідуальні завдання до Тем 17:  

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  18. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 18:  
Завдання 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. 

 

Завдання 2. Продовжить фразу: 
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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: 
 
Індивідуальні завдання до Тем 18:  

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 19. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 19:  
Завдання 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. 

 

Завдання 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: 
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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: 
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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: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 19:  
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 20. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 20: 

1. Проаналізуйте сучасні реформи кримінального законодавства, що 

здійснюються в зарубіжних державах. 

2. Охарактеризуйте сучасні проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: 

наведіть приклади вирішення. 
  
Індивідуальні завдання до Теми 20:  

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. 
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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. 

 

 

ТЕМА 21. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКОВІ ОСНОВИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 21: 

1. Скласти формулу кваліфікації злочинів. 

2. Зробити письмово плавила кваліфікації злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 21: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Значення Особливої частини у боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах 

соціального рівня суспільства. 

2. Наукові основи кваліфікації злочинів.  

3. Конкуренція кримінально-правових норм. 

4. Система Особливої частини чинного кримінального законодавства України, 

критерії систематизації.  

5. Проблеми побудови Особливої частини кримінального законодавства 

України.  

6. Аналіз актуальних змін до чинного Кримінального кодексу України та їх 

обумовленість за період 2016-2019 роки. 

7. Значення вивчення судової практики та її узагальнень з окремих категорій 

кримінальних справ для правильного розуміння і застосування кримінально-

правових норм Особливої частини.  

8. Джерела судової практики. 

 

ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 22: 

1. Ситуація до вирішення:  

Прибиральниця заводоуправління Варченко з метою помсти директору 

заводу Кравченку за те, що той не дав згоди на її роботу за сумісництвом на 1,5 

ставки в цьому ж управлінні підпалила будівлю заводоуправління. Під час 

гасіння пожежі вона отримала опіки. Вогнем було спричинено велику 

матеріальну шкоду. Варченко було засуджено за ст.113 КК. 

Як слід вирішити справу? 

2.Заповніть таблицю. 

Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від 

інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

Злочин ст. 112 

КК 

п.8 ч.2 ст. 

115 КК 

Ст. 348 

КК 

ст. 379 

КК 

ст. 400 

КК 

ст. 443 

КК 
Критерій 

розмежування 

       

       

       

       

3.Заповніть таблицю. Розмежування державної зради і шпигунства 

Злочин Державна зрада Шпигунство 

Критерій розмежування 

   

 

 4. Опрацювати обвинувальні вироки(не менше 5) за ст. 112 КК України, 

зробити аналіз складу злочину. 

 5. Опрацювати обвинувальні вироки(не менше 5) за ст. 113 КК України, 

зробити аналіз складу злочину. 

 

 Індивідуальні завдання до теми 22: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти основ національної безпеки України. 

2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або захоплення державної влади. 

3. Державна зрада. 

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

5. Шпигунство, його види і відмежування від державної зради. 

6. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

7. Диверсія, її відмінність від терористичного акту та інших суміжних злочинів 

проти власності, довкілля. 
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ТЕМА 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЯ ОСОБИ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

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

2. Умисні вбивства. Вбивства з обтяжуючими обставинами, вбивства з 

пом’якшуючими обставинами. 

3. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Умисне заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

4. Побої та мордування. Катування. 

5. Злочини, пов’язані з зараженням вірусом імунодефіциту людини чи 

іншими хворобами. 

6. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані. 

7. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 

або тканин людини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

“злочини проти життя та здоров’я особи”, “вбивство”, “тілесне 

ушкодження”, “порушення порядку трансплантації органів”, “зараження 

вірусом імунодефіциту людини”, “зараження венеричною хворобою”, 

“залишення в небезпеці”, “незаконне проведення аборту”, “незаконна 

лікувальна діяльність”. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 23: 

1.Заповніть таблицю. 

Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від 

інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

Злочин ст. 112 

КК 

п.8 ч.2 ст. 

115 КК 

Ст. 348 

КК 

ст. 379 

КК 

ст. 400 

КК 

ст. 443 

КК 
Критерій 

розмежування 

       

       

       

       

 

2.Заповніть таблицю. Розмежування державної зради і шпигунства 

Злочин Державна зрада Шпигунство 

Критерій розмежування 
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3. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 115 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 

4.  Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 121 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 

5. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 125 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 

 

Завдання для індивідуальної роботи до Теми 23.  

 Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Життя та смерть: кримінально-правовий аналіз понять. 

2. Аналіз положень постанов Пленуму ВСУ щодо питань кваліфікації злочинів 

проти життя та здоров’я. 

3. Умисні вбивства при обтяжуючих обставинах. 

4. Вбивство через необережність: дискусійні питання. 

5. Розмежування побоїв та мордувань, катування. 

6. Проблемим інституту відповідальності за катування. 

7. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. 

8. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 

9. Умисне позбавлення життя матір’ю своєї ненародженої дитини: дискусійні 

питання кваліфікації.  

10. Погроза вбивством. 

11. Відповідальність за незаконне проведення аборту та регламентація 

проведення абортів в Україні та світі. 

12. .Незаконна лікувальна діяльність. 

13. Доведення до самогубства. 

14. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

15. Насильницьке донорство. 

16. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

17. Евтаназія: стан проблеми в Україні та світі. 

18. Питання кримінально-правової охорони життя ненародженої людини: 

дискусійні питання. 

 

 

ТЕМА 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 24: 

  

1.Ситуація до вирішення:  

У сім’ї Сухових було 2 дочки. Коли Сухов у третій раз повіз дружину до 

пологового будинку, то сказав, що третьої дочки йому не потрібно, погрожував 

покинути дружину із дітьми. Узнавши, що у неї народилась дівчинка, Сухова, 

побоюючись виконання чоловіком погрози, попросила свою подругу Панталюк, 
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лікаря пологового будинку, підмінити свою дочку на дитину чоловічої статі, 

обіцяючи за це подарувати магнітофон. Панталюк прохання виконала. 

Як вірно кваліфікувати діяння кожного з учасників ситуації? 

2. Заповніть таблицю. 

Розмежування захоплення заручників і незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. 

Злочин Незаконне позбавлення 

волі або викрадення 

людини 

(ст. 146 КК ) 

Захоплення заручників 

(ст. 147 КК) Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ст. 146 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

4.  Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за 147 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

5. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за 149 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 24: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

2. Захоплення заручників. 

3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 

4. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

5. Захоплення заручників. Відмінність від незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. 

6. Експлуатація дітей. 

7. Підміна дитини. 

8. Поняття та особливість суспільних відносин як об’єктів посягання при 

вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

9. Міжнародні правові акти щодо боротьби зі злочинами, що посягають на 

волю, честь та гідність особи. 

10. Аналіз національного законодавства, що гарантує захист волі, честі і гідності 

особи. 

 

 

ТЕМА 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇСВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 25: 
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1. Перебуваючи у стані сп'яніння, Міщенко і Красноперов на квартирі 

останнього за домовленістю між собою із застосуванням фізичного насильства і 

погрози вбивства, підкріпленої демонстрацією ножа, по черзі зґвалтували 

природним та неприродним способами неповнолітню Площенко. Як вірно 

кваліфікувати діяння Міщенко та Красноперова? 

 

2. Заповніть таблицю. Згвалтування (ст. 152 КК) та примушування до 

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

Злочин  

Зґвалтування (ст. 152 КК ) 

Примушування до вступу 

в статевий зв’язок (ст. 154 

КК) 
Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Заповніть таблицю. Згвалтування (ст. 152 КК) та сексуальне насильство 

(ст. 153 КК) 

Злочин  

Зґвалтування (ст. 152 КК ) 

Сексуальне насильство 

(ст. 153 КК) Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

зґвалтування, фізичне насильство, сексуальне насильство, розбещеня 

неповнолітніх. 

4. Складіть перелік потерпілих за статей 152, 153 КК (Зґвалтування) та 

дайте роз’яснення. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 25: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

2. Зґвалтування та відмінність від сексуального насильства. 

3. Примушування до вступу в статевий зв’язок та його відмінність від 

зґвалтування.  

4. Статева недоторканість неповнолітніх як основний об’єкт статевих злочинів. 

5. Розбещення неповнолітніх, розмежування зі зґвалтуванням та 

насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. 

6. Статеві зносини з особою, яка не досягла 16 річного віку. 
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7. Повторність та сукупність статевих злочинів. 

8. Кримінальна відповідальність за вчинення згвалтування у співучасті. 

9. Поняття особливо тяжких наслідків як кваліфікуючої ознаки при вчиненні 

статевих злочинів. 

10. Кваліфіковане зґвалтування та його співвідношення з іншими злочинами 

проти особи. 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ, ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 26: 

Катерина Меркулова після закінчення радіотехнічного технікуму 

знайшла собі роботу за фахом оператор ЕОМ в комп’ютерному центрі 

“Навігатор”. Вона займалась тим, що реєструвала для громадян за плату 

електронні ящики (E: mail). Іноді у вільний час вона переглядала електронну 

пошту громадянки Опанасенко і звернула увагу на те, що їй дуже часто пише 

син Микола, який живе за 170 км, але вже кілька років не приїздив провідати її. 

Одного разу Опанасенко сама їй розповіла про свого сина, а також те, чому не 

відповідає на його листи. Про існуючі стосунки між сином та матір’ю 

Меркулова розповіла своїм колегам по роботі під час перерви на обід. Через 

деякий час вона відправила через електронну пошту листа Миколі, в якому 

соромила його, пропонувала навідатися до матері. Він поскаржився директору 

комп’ютерного центру, що їх працівниця порушила таємницю листування, і 

просив притягти її до відповідальності. Чи обгрунтована скарга про 

притягнення Меркулової до відповідальності? Мотивуйте свою відповідь. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

фальсифікація виборчих документів, порушення таємниці голосування, 

порушення порядку фінансування виборчої кампанії, порушення 

недоторканості житла, порушення недоторканості приватного життя. 

3. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав та свобод людини та громадянина” знайдіть та опишіть 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 26: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Порушення недоторканості житла. 

2. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігіозних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

3. Злочини, що посягають на сімейні стосунки. 

4. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. 

5. Злочини проти виборчих прав громадян. 

6. Злочини проти трудових прав громадян. 

7. Злочини проти свободи совісті. 
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8. Класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина в залежності від видового об’єкту: дискусійні 

питання. 

 

ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття і види злочинів проти власності. 

2. Крадіжка. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

3. Грабіж та його види. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

4. Розбій. Відмінність від грабежу, вимагання, бандитизму. 

5. Вимагання. Відмінність від суміжних злочинів. 

6. Шахрайство. Відмінність від суміжних злочинів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“власність”, крадіжка”, “грабіж”, “розбій”, “вимагання”, “шахрайство”, 

“знищення майна”, “викрадення шляхом демонтажу”, “привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем”, “заподіяння майнової шкоди”. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 27: 

1.Ситуація до вирішення: 

Андрушин разом із Лесиком вчинив крадіжку з продуктового магазину. 

Через якийсь час він та Кононенко, який був озброєний пістолетом, проникли 

до іншого магазину. Помітивши, що злочинці виносять товари з магазину, 

сторож Власюк вистрелив з рушниці. Кинувши товари, Андрушин і Кононенко 

вибігли з магазину. Власюк намагався затримати злочинців, але вони, 

заподіявши Власюку середньої тяжкості тілесні ушкодження, зламали його 

рушницю і втекли. Кваліфікуйте діяння винних осіб. 

2. Заповніть таблиці: 

1. Крадіжка (ст. 185 КК України) та дрібна крадіжка (ст. 51 КУпАП) 

Діяння  

Крадіжка  

(ст. 185 КК України) 

 

Дрібна крадіжка  

(ст. 51 КУпАП) 
Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Крадіжка  ( ст. 185 КК ) та шахрайство (ст. 190 КК) 

Діяння   

Ст. 185 

 

Ст. 190 Критерій 

розмежування 
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3. Крадіжка (ст. 185 КК України) та грабіж (ст. 186 КК України) 

Злочин  

ст. 185 КК України 

 

 

ст. 186 КК України Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. Грабіж (ст. 186 КК) та розбій (ст. 187 КК України) 

Злочин  

Ст. 186 КК 

 

Ст. 187 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

5. Розбій (ст. 187 КК України) та вимагання  (ст. 189 КК України) 

Злочин  

Ст. 187 КК 

 

Ст. 189 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

6. Шахрайство (ст. 190 КК) та заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою (ст. 192 КК) 

Злочин  

Ст. 190 КК 

 

Ст. 192 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

7. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом (ст. 198 КК ) та співучасть у крадіжці у вигляді пособництва 

(ч. 5 ст. 27, ст. 185 КК України ) 

Злочин  

Ст. 198 КК 

 

Ч. 5 ст. 27, ст. 185 КК Критерій 

розмежування 



 

 

39 

 

   

   

   

   

8. Вимагання (ст. 189 КК) та примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України) 

Злочин  

Ст. 189 КК 

 

Ст. 355 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

9. Погроза знищення майна (ст. 195 КК), погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК) погроза або насильство щодо 

державного чи громадського діяча (ст. 346 КК), погроза або насильство щодо 

службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350 

КК) та погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

(ст. 377 КК України) 

Злочин Ст. 195 КК Ст. 345 КК Ст. 346 КК Ст. 350 КК Ст. 377 КК 

Критерій 

розмежування 

      

      

      

 

Індивідуальні завдання до Теми 27: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти власності. 

2. Крадіжка. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

3. Грабіж та його види. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

4. Розбій. Відмінність від грабежу, вимагання, бандитизму. 

5. Вимагання. Відмінність від суміжних злочинів. 

6. Шахрайство. Відмінність від суміжних злочинів. 

7. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Відмінність від заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою. 

8. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом. 

9. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

10. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. Погроза 

знищення майна.  

11. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 



 

 

40 

 

12. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 

13. Умисне знищення або пошкодження майна та його відмінність від інших 

злочинів (диверсія тощо). 

14. Погроза знищення майна та відмежування від злочинів, передбачених 

ст.ст.345, 350, 377 тощо. 

 

 

ТЕМА 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 28: 

1.Ситуація до вирішення: 

Карпенко з плодів свого саду та плодів, куплених у сусідів-садоводів, 

виробляв вино, яке продавав за цінами, що не перевищували роздрібних цін на 

аналогічний товар. Він же перевозив за плату пасажирів на власному 

автомобілі, який придбав за гроші, одержані від продажу вина. Спеціального 

дозволу на заняття такими видами діяльності Карпенко не брав. Усього 

Карпенком було реалізовано вина на 49 тис. грн., а від перевезення пасажирів 

він протягом року одержав 17 тис. грн. Кваліфікуйте діяння Карпенко. 

 

2. Заповніть таблиці: 

1. Контрабанда (ст. 201 КК України) та контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ст. 305 КК України). 

Злочин  

Ст. 201 КК 

 

Ст.. 305 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) та 

шахрайство (ст. 190 КК) 

  

Ст. 222 КК 

 

Ст. 190 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Дайте визначення наступним поняттям (письмово): контрабанда, 

заборонені види господарської діяльності, підакцизні товари, легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, предикатне діяння, 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обв’язкових платежів, обман 
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покупців та замовників, комерційна або банківська таємниця, незаконна 

приватизація державного, комунального майна. 

4. Опрацюйте не менше 10 обвинувальних вироків за статтями 187, 189, 

190, 194 КК України, зробіть аналіз складів злочинів.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 28: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів 

1. Фальшивомонетництво та інші злочини, пов’язані з обігом фальшивих 

цінних паперів чи білетів державної лотереї. 

1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

2. Фіктивне підприємництво. 

3.  Доведення до банкрутства. 

4. Протидія законній господарській діяльності. 

5. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

6. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів. 

7. Незаконне використання товарного знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. 

8. Зайняття гральним бізнесом. 

9. Рейдерство: сучасний стан проблеми. 

 

 

ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 29: 

1. Ситуація до вирішення: 

Не маючи коштів на придбання матеріалу для завершення будівництва 

сараю, Арендар у вересні зрубав у лісі, що належав колективному 

сільськогосподарському підприємству, десять десятирічних сосон. Під кінець 

будівництва з'ясувалося, що будматеріалу все-таки не вистачає. У жовтні 

Арендар у тому самому лісі зрубав ще п'ять сосон. При перевезенні їх до свого 

дому він був затриманий. Дайте кримінально-правову оцінку дій Арендаря. 

2. Заповніть таблицю: 

Порівняйте: диверсія (ст. 113 КК), забруднення або псування земель (ст. 

239 КК), забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК), забруднення моря (ст. 

243 КК), знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 248 КК)  

Злочин Ст. 113 КК Ст. 239 КК Ст. 241 КК Ст. 243 КК Ст. 248 КК 

Критерій 

розмежування 
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3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): правила екологічної безпеки, райони підвищеної екологічної 

небезпеки, забруднення або псування земель, правила охорони надр, незаконне 

видобування корисних копалин, забруднення атмосферного повітря, правила 

охорони надр, забруднення моря, континентальний шельф, об’єкти природно-

заповідного фонду, незаконна порубка лісу, незаконне полювання, незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, правила 

охорони рибних запасів, ветеренарні правила, безгосподарське використання 

земель. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 29: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів:  

1. Поняття і види злочинів проти довкілля. 

2. Злочини проти екологічної безпеки. 

3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря. 

4. Злочини у сфері водних ресурсів. 

5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. 

 

 

 

ТЕМА 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 30: 

1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили 

працівника Національної поліції Шалонова і заволоділи пістолетом. Після 

цього всі вони вчинили чотири збройних напади на окремих громадян. Одного 

разу Коровін Володимир прийшов разом з братом додому вночі, зізнався 

дружині, що вони вчинили напад на сім'ю Ахімблат, і попросив викинути в 

річку їхні черевики та замити сліди на кухні. Дружина виконала прохання. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням винних. 

2. Заповніть таблиці: 
1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 

КК України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). 

Злочин  

Ст. 262 КК 

 

Ст. 263 КК Критерій 

розмежування 
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2. Створення злочинної організації (ст. 255) та бандитизм (ст. 257 КК 

України) 

Злочин  

Ст. 255 КК 

 

Ст. 257 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3.Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності (ст. 256), придбання, отриманн, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом (ст. 198), приховування злочину (ст. 396 КК 

України) 

Злочин  

Ст. 256 КК 

 

Ст. 198 КК 

 

Ст. 396 КК Критерій 

розмежування 

    

    

    

    

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

терористичний акт, терористична група, терористична організація, злочинна 

організація, бандитизм, непередбачене законом збройне формування, 

непередбачене законом військове формування, вогнепальна зброя, холодна 

зброя, вибухова зброя, радіоактивні матеріали, вибухові речовини, 

легкозаймисті речовини. 

4. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти громадської безпеки” 

знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 30: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Створення злочинної організації або незаконних воєнізованих формувань, 

керівництво ними або участь у них, сприяння діям членів таких організацій 

або формувань. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за дії, 

передбачені статтями 255 та 260 КК. 

3. Бандитизм. 

4. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності.  
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5. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

6. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

7. Терористичний акт.  

8. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

9. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

10. Напад на об’єкти, що становлять підвищену небезпеку. 

11. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

12. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.  

13. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

14. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

15. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

16. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження об'єктів власності. 

17. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини. 

18. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

 

ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 31: 

1. Завідуючий авторемонтної майстерні Павленко підійшов до оглядової 

ями, в якій знаходився Тищенко, що робив огляд ходової частини машини. 

Побачивши, що Павленко має намір запалити сірника, щоб прикурити, 

Тищенко попрохав його не робити цього. Однак Павленко проігнорував це 

прохання і запалив сірника, внаслідок чого виникла пожежа, в ході якої 

Тищенко отримав тяжкі тілесні ушкодження і заподіяна майнова шкода 

майстерні на суму 20 тис. грн. Павленко був засуджений за ст.272 КК. Чи є 

законним вирок суду? Мотивуйте свою відповідь. 

2. Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського підприємства 

Тинчук, відповідальний за додержання правил техніки безпеки в бригаді, 

послав робітниць Марущенко і Віре-ник виносити картоплю із земляного 

льоху, який перебував в аварійному стані. Під час їх роботи стеля льоху 

завалилась. Робітниць засипало землею. Марущенко було заподіяно середньої 

тяжкості тілесні ушкодження, а Віреник від заподіяних тілесних ушкоджень 

померла. 

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

охорона праці, роботи з підвищеною небезпекою, промислова продукція, 

безпека виробництва, вибухонебезпечні підприємства, ядерна та радіаційна 

безпека, загибель людей та інші тяжкі наслідки. 

4. Заповніть таблицю: 



 

 

45 

 

Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст.. 275) та 

умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції (ст. 227 КК України). 

Злочин  

Ст. 275 КК 

 

Ст. 227 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

 

Індивідуальні завдання до Теми 31: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 

2. Злочини у сфері безпеки праці. 

3. Злочини у сфері безпеки виробництва. 

4. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

5. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

6. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

7. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

8. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 32: 

1. Авіамеханік Білик неякісно виконав ремонт двигуна, а інженер 

Титарчук, в обов'язки якого входила перевірка якості ремонту, не зробив цього, 

довірившись авіамеханіку. У польоті двигун відмовив, що спричинило аварію 

літака, в якій загинули його екіпаж і пасажири. 

Варіант. Пілоту вдалося здійснити вимушену посадку в полі. Під час 

посадки п'ять пасажирів зазнали легких тілесних ушкоджень, а літак — 

пошкоджень окремих конструктивних частин. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): залізнийний, водний, повітряний транспорт, блокування 

транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства, 

транспортний засіб, незаконне заволодіння транспортним засобом.  
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3. Заповніть таблицю: 

Незаконне заволодіння транспортим засобом (ст.. 289 КК) і крадіжка (ст. 

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

Злочин  

Ст. 289 КК 

 

Ст.ст. 185, 186, 187, 189 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту” знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

5. Опрацюйте не менше 10 обвинувальних вироки за ст.ст. 286, 289 КК, 

зробіть аналіз складу злочину.  

Індивідуальні завдання до Теми 32: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття та система транспортних злочинів. 

2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. 

3. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

4. Порушення чинних на транспорті правил. 

5. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації. 

6. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу. 

7. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо-, та 

нафтопродуктопроводів.  

8. Кваліфікація умисних руйнувань або пошкоджень шляхів сполучення, 

споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи сигналізації та інших 

злочинних діянь на об’єктах залізничного транспорту, пов’язаних з 

заподіянням матеріальної шкоди. 

9. Кваліфікація пошкоджень об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів, пов’язаних з використанням продуктів 

транспортування. 

10. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 

службових обов'язків. 

11. Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил використання 

повітряного простору. 

12. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. 

13. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. 
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14. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. 

 

ТЕМА 33. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ 

          

Завдання для самостійної роботи до Теми 33: 

1.Ситуація до вирішення: 

2 липня, приблизно о 1-й годині, Мастяєв, Москаленко та Галицький в 

числі інших власників приватних автомобілів, які протягом дня не змогли 

заправити їх бензином, своїми автомобілями блокували проїжджу частину 

вулиці Хрещатик навпроти будинку Київради, що потягло за собою 

припинення руху транспорту по вулиці Хрещатик. Мастяєв, Москаленко та Га-

лицький, як і ряд інших автомобілістів, відмовилися підкоритися вимозі 

працівників ДАІ та УВС м. Києва звільнити проїжджу частину вулиці 

Хрещатик, вимагаючи бензину. Приблизно о 4-й годині автомобілісти-

блокувальники роз'їхалися по домівках - коли після тривалих попереджень про 

недопустимість вчинюваних ними дій і вимог роз'їхатись працівники ДАІ 

почали переписувати номери автомобілів, які блокували Хрещатик, а також 

прийняли лист-вимогу автомобілістів про забезпечення їх бензином. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): масові заворушення, хуліганство, громадський порядок, надруга 

над могилою, жорстоке поводження з тваринами, порнографічні предмети, 

звідництво, сутенерство, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Групове порушення громадського порядку (ст. 293) та масові 

заворушення (ст. 294 КК України) 

Злочин  

Ст. 293 КК 

 

Ст. 294 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Хуліганство (ст. 296 КК України) та дрібне хуліганство (ст. 173 

КУпАП) 

Діяння  

Ст. 296 КК 

 

Ст. 173 КУпАП Критерій 

розмежування 
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3. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК) та 

експлуатація дітей (ст. 150 КК України) 

Злочин  

Ст. 304 КК 

 

Ст. 150 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

Індивідуальні завдання до Теми 33: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку і 

масових заворушень. 

2. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 

3. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

4. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

5. Групове порушення громадського порядку. 

6. Масові заворушення. 

7. Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом або 

розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості 

або порнографічних предметів. 

8. Відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

9. Наруга над могилою. 

10. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об’єктів культурної 

спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній 

пам’ятці.  

11. Жорстоке поводження з тваринами. 

12. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості. 

13. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. 

14. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

 

ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 34: 

Капітан іноземного корабля, що наблизився до кордону виключної 

економічної зони України, віддав наказ про захоронення відходів хімічного 

виробництва. Внаслідок розгерметизації контейнерів сталося масове отруєння 

морських тварин, птахів, а також загибель промислових та інших видів 
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морських рослин, що знаходилися у відкритому морі та у виключній еко-

номічній зоні України. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): міжнародний правопорядок, пропаганда війни, застосування зброї 

масового знищення, екоцид, геноцид, піратство, найманство.  

3. Заповніть таблиці: 

1.Геноцид (ст. 442 КК) та суміжні склади 

Злочин  

Ст. 442 КК 

 

Ст. 161 КК 

 

Ст. 148 КК 

 

Ст. 149 КК Критерій 

розмежування 

     

     

     

     

2.Порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК) та суміжні склади 

Злочин  

Ст. 438 КК 

 

Ст. 433 КК 

 

Ст. 434 КК 

 

Ст. 435 КК 

 

Ст. 445 КК Критерій 

розмежування 

      

      

      

      

 

Індивідуальні завдання до Теми 34: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

2. Злочини проти миру. 

3. Злочини проти безпеки людства. 

4. Злочини проти міжнародного правопорядку. 

5. Пропаганда війни. 

6. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 

зброї масового знищення. 

7. Посягання на життя представника іноземної держави, відмінність від 

посягання на життя державного чи громадського діяча. 

8. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 

9. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. Відмінність від ст.435 ККУ. 

10. Піратство. 

11. Найманство, відмінність від злочину, передбаченого ст. 149 ККУ. 

12. Міжнародно-правові джерела норм кримінального права – злочинів проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Діяльність 

міжнародних судових органів у боротьбі з цими злочинами. 
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ТЕМА 35. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА 

ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 35: 

1. Шершньов, відбуваючи покарання у виправній колонії, домовився з 

Лавруком, який мав вільний доступ у колонію, про придбання на волі та збут у 

колонії етамінал-натрію. Лаврук звернувся до завідувача аптеки Нульмана, 

який без рецепта з круглою печаткою відпустив Лавруку 90 конвалют етамінал-

натрію. Лаврук передав це в зоні колонії Шершньову, який за іроші збув 

«товар» ув'язненому Зайченку. Той не лише сам вживав етамінал-натрій, а й 

давав його іншим ув'язненим. Від надмірного вживання цього препарату, 

перебуваючи під його сильною дією, Зайченко спричинив собі тяжкі тілесні 

ушкодження. 

 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, їх 

незаконне виробництво, вироблення, придбання, збут, посів, вирощування 

снотворного маку чи конопель, отруйні чи сильнодіючі речовини, отруйні чи 

сильнодіючі лікарські засоби, радіоактивно забруднені продукти харчування чи 

інша продукція. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів (ст. 305 КК) контрабанда (ст. 201 КК) 

Злочин  

Ст. 305 КК 

 

Ст. 201 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (ст. 307 КК), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК)  

Злочин  

Ст. 307 КК 

 

Ст. 309 КК Критерій 

розмежування 
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4. В розділі Особливої частини КК „Злочини у сфері обігу наркотичних 

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

проти здоров’я населення» знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 35: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. 

3. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. 

4. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин, 

або їх аналогів. 

5. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

6. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. 

7. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.  

8. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

9. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

10. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. 

11. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

12. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, 

вчинені щодо неповнолітніх або за їх участю. 

13. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

14. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання прекурсорів. 

15. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, його відмінність від незаконного публічного вживання 

наркотичних засобів. 

16. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. 
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17. Порушення правил боротьби з епідеміями або поводження з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. 

18. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції. 

 

ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 36: 

1. Ревізія виявила в буфеті залізничної станції недостачу 2900 грн. 

Завідувач буфету Ревенко пояснив, що він відпустив у кредит велику кількість 

спиртних напоїв та дав у борг 2,5 тис. грн. своєму знайомому Коваленку для 

влаштування весілля його сина. Тіж показання підтвердив Коваленко, який на 

прохання Ревенка під час ревізії повернув йому борг за рахунок грошей, 

подарованих гостями на весіллі сина. Суд було засуджено Ревенка за розтрату 

чужого майна за ч. 4 ст. 191 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії 

Ревенка? 

 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): службова особа, функції представника влади, організаційно-

розпорядчі функції, адмнітративно-господарські обо’язки, зловживання владою 

обо службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, 

службова недбалість, неправомірна вигода, зловживання впливом, незаконне 

збагачення, підкуп. 

 

3. Заповніть таблиці: 

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст.. 369 КК) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) 

Злочин  

Ст. 369 КК 

 

Ст. 368 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2.Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), 

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 

органу (ст. 365 КК) 

Злочин  

Ст. 364 КК 

 

Ст. 365 КК Критерій 
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розмежування 

   

   

   

   

4. В розділі Особливої частини КК «Злочини у сфері службової 

діяльності» знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 36: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності. 

2. Зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від 

заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим 

становищем. 

3. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу, відмежування від зловживання владою або 

службовим становищем. 

4. Неправомірна вигода, незаконне збагачення, зловживання впливом, підкуп: 

розмежування понять. 

5. Службове підроблення. 

6. Службова недбалість. 

7. Відмежування службових злочинів від злочинів, вчинених службовими 

особами, відповідальність за які передбачена в інших розділах Особливої 

частини ККУ. 

8. Корупція і злочинність у сфері службової діяльності. 

 

ТЕМА 37. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 37: 

1. Бердник і Пиляєв на одному з майданів міста зібрали великий натовп, 

закликаючи зайняти приміщення головпоштамту для зупинення його роботи, 

щоб у такий спосіб примусити уряд забезпечити населення міста «чистими» 

продуктами. Захоплення приміщення головпоштамту було відвернено 

співробітниками Національної поліції, що прибув на місце події. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): держані символи України, іноземної держави, працівник 

правоохоронного органу, представник влади, самовправство, підроблення 

документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених 

документів, близькі родичи. 

3. Заповніть таблиці: 
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1. Одержання незаконної винагороди працівником держаного 

підприємства, установи чи організації (ст.. 354 КК) та прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст..368 КК) 

Злочин  

Ст. 354 КК 

 

Ст. 368 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 

органу як заручника (ст. 349 КК), захоплення заручників (ст. 147 КК) 

Злочин  

Ст. 349 КК 

 

Ст. 147 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

4. Опрацюйте не менше 10 вироків за статтями 342, 343, 345, 348 КК 

України, зробіть аналіз складу злочинів. 

Індивідуальні завдання до Теми 37: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

2. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві. 

3. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.  

4. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

5. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця, відмежування від посягання на життя 

державного чи громадського діяча і вбивства особи у зв’язку з виконанням 

службового або громадського обов’язку.  

6. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника, відмежування від захоплення заручників. 

7. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, 

установи чи організації, відмежування від отримання хабара. 

8. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань, відмежування від вимагання. 

9. Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного 

Прапора України на річковому або морському судні. 
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10. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем або їх пошкодження.  

11. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. 

12. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій. 

13. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

14. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 

15. Кримінальна відповідальність за незаконне використання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації. 

16. Кримінально-правова охорона органів державної влади, правоохоронних 

органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і 

військовослужбовців від протиправних посягань. 

17. Втручання у діяльність державного діяча. 

18. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 

19. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої 

ради. 

20. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов'язок. 

21. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. 

22. Самоправство. 

 

ТЕМА 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 38: 

1. Оперативний інспектор карного розшуку Тимоня, провадячи дізнання 

за фактом розкрадання запасних частин зі складу графітного комбінату, 

допустив перевищення влади. Він незаконно, без відповідного оформлення 

документів, затримав Мусіяку за підозрою в розкраданні запасних частин, а 

через день при допиті застосував до нього насильство. Тимоню було засуджено 

за ч. 2 ст. 365 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії Тимоні? 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): правосуддя, примушування давати показання, порушення права на 

захист, невиконання судового рішення, приховування майна, ухилення від 

покарання, приховування злочину, правила адміністративного нагляду. 

3. Заповніть таблицю: 

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК) та 

завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) 

Злочин  

Ст. 383 КК 

 

Ст. 384 КК Критерій 

розмежування 
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4. Опрацюйте не менше 10 вироків за статтями 372, 373, 382, 383 КК 

України, зробіть аналіз складу злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 38: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти правосуддя. 

2. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. 

3. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

4. Примушування давати показання і порушення права на захист.  

5. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

6. Завідомо неправдиве показання. 

7. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного, 

захисника чи представника особи або посягання на їх життя. 

8. Міжнародно-правові документи, стандарти, які регламентують питання у 

сфері захисту прав людини під час відправлення правосуддя. 

9. Злочини проти правосуддя: дискусійні питання кваліфікації. 

10. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх  

діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.  

11. Втручання в діяльність судових органів. 

12. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. 

13. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов'язків. 

14. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх 

до відмови від давання показань чи висновку. 

15. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. 

16. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи 

підлягає конфіскації.  

17. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. 

18. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ. 

19. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого 

лікувального закладу. 

20. Порушення правил адміністративного нагляду. 

21. Приховування злочину. 

22. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 
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23. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника 

особи. 

24. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, 

пов’язаною з наданням правової допомоги. 

 

 

ТЕМА 39. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 39: 

Порушуючи інструкцію щодо забезпечення державної таємниці, 

конструктор заводу Совченко брав документи, що містили державну таємницю, 

для роботи з ними вдома. Одного разу, перебуваючи в стані сп'яніння, він 

загубив папку з такими документами. Кларова підібрала папку і показала 

своєму синові. Ознайомившись зі змістом документів, останній відніс знахідку 

до райуправління внутрішніх справ. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): державна таємниця, розголошення державної таємниці, ухилення 

від призову на строкову військову службу, призів за мобілізацією. 

3. Заповніть таблиці: 

1.Розголошення державної таємниці (ст.. 328 КК) та шпигунство (ст. 114 

КК) 

Злочин  

Ст. 328 КК 

 

Ст.. 114 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2.Ухилення від призову на срокову віськову службу (ст. 335 КК) та 

неявка військовозобов’язаного на виклик до військового комісаріату без 

поважних ричин (ст. 210 КУпАП) 

Діяння  

Ст. 335 КК 

 

Ст. 210 КУпАП Критерій 

розмежування 

   

   

   

Індивідуальні завдання до Теми 39: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або 

конфіденційної інформації. 
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2. Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону. 

3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що 

забезпечує її обороноздатність. 

4. Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову 

за мобілізацією. 

5. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, його відмінність від 

ухилення від призову на строкову військову службу та ухилення від призову за 

мобілізацією. 

6. Розголошення державної таємниці, відмінність від державної зради. 

7. Втрата документів, що містять державну таємницю, відмінність від 

розголошення державної таємниці. 

8. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави, відмінність від державної зради і 

шпигунства. 

9. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експортному контролю. 

10. Порушення правил міжнародних польотів, відмінність від порушення 

правил повітряних польотів та порушення правил використання повітряного 

простору. 

 

ТЕМА 40. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 40: 

Іванченко, співробітник ТОВ «Темп», з хуліганських мотивів запровадив 

у комп'ютерну систему ТОВ програмний вірус, який призвів до перекручення 

інформації, що зберігалась у файлах з розширенням «doс». 

Варіант. Програмно-технічною експертизою було встановлено, що на 

відновлення файлів, інформації в яких було завдано шкоди, ТОВ «Темп» 

необхідно витратити 15 тис. грн. Якою має бути кримінально-правова оцінка 

дій Іванченка? 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): незаконне втручання в роботу комп’ютерів, комп’ютерна 

інформація, заволодіння комп’ютерною інформацією, істотна шкода. 

3. Заповніть таблицю. 

Вирадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або 

заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

(ст. 362 КК) та злочини проти власності 

Злочин  

Ст. 362 КК 

 

Ст.ст. 185, 186, 187, 189, 190, 

191 КК 
Критерій 

розмежування 
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Індивідуальні завдання до Теми 40: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

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

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку. 

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

4. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї. 

5. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

6. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється. 

 

ТЕМА 41. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ 

НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 41: 

Панчоха й Оріх проходили військову службу в Києві. Вони вирішили 

зустріти Новий рік у Львові, де проживали їхні знайомі дівчата.30 грудня вони 

залишили військову частину, вийшли на трасу Київ-Львів, зупинили 

автомашину і запропонували водію відвезти їх до станції Тетерів. Водій 

відмовився. Вони виштовхали водія з машини, побили його й кинули в кювет, а 

самі сіли в машину, доїхали до Тетерева, залишили машину біля залізничної 

станції, взяли квитки до Львова й прибули туди 31 грудня. Зустріли Новий рік і 

3 січня повернулися до військової частини. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): військовий злочин, непокора, невиконання наказу, порушення 

статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, дезертирство, 

марнотратство або втрата військового майна, військові службові особи, 
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мародерство, насильство над населенням, погане поводження з 

військовополоненими, бездіяльність військової влади. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим 

становищем (ст. 423 КК), перевищення військовою службовою особою влади 

чи службових повноважень (ст. 424 КК) 

Злочин  

Ст. 423 КК 

 

Ст. 424 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Недбале ставлення до військової служби (ст. 425 КК) та службова 

недбалість (ст. 367 КК) 

Злочин  

Ст. 425 КК 

 

Ст. 367 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

Індивідуальні завдання до Теми 40: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття та види військових злочинів. 

2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 

3. Злочини проти порядку проходження військової служби. 

4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання. 

5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки. 

6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 

служб. 

7. Проблеми відмежування військових злочинів від інших (суміжних), що 

вчинюються військовослужбовцями. 
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Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X.  Відомості 

Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. № 51. ст.1122. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

3. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Н. В. 

Маслак. – Х. : Право, 2010. – 232 с. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Проти транснаціональної організованої злочинності : Конвенція Об’єднаних 

націй. Ратифікація від 04.02.2004 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 

2. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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3. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

4. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

5. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. 

Притула. – О. : Фенікс, 2012. – 208 с. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. 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”; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 13 „Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями”. 

4. Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю : Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011.  

Урядовий кур’єр.  29.10.2011 р. 

5. Зінченко І. О. Види множинності злочинів: кримінально-правовий зміст і 

співвідношення : наук. нарис / І. О. Зінченко. – Х. : Юрайт, 2012. – 64 с. 

 

Рекомендована література до Теми 11: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 “Про 

судову практику у справах про необхідну оборону”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 
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4. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

 

Рекомендована література до Теми 13: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. 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”;  

3. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (IX–XX ст.) : навч. посіб. / І. Й. 

Бойко. –  Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 408 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 14: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення 

порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк 

покарання : Закон України від 26.11.2015 № 838-VIII. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2016, № 2, ст.18. 

3. 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); 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 “Про 

практику призначення судами кримінального покарання”;  

 

Рекомендована література до Теми 15: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 „Про 

практику застосування судами України законодавства про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності”; 

3. 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”; 

4. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

 

Рекомендована література до Теми 16: 
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1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про 

практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

 

Рекомендована література до Теми 17: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 „Про 

практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та 

примусового лікування”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

6. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівн.-прав. 

дослідж. : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. –  Л. : ЛДУВС, 2013. – 

248 с. 

7. Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави 

застосування : монографія / В. В. Лень, М. М. Книга. – Запоріжжя : Дніпров. 

металург, 2011. – 92 с. 

 

 

 

Рекомендована література до Теми 18: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 
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2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 “Про 

практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру”; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 “Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх”; 

4. Ковтун Н. Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н. 

Я. Ковтун. – К. : Ін Юре, 2011. –208 с. 

 

Рекомендована література до Теми 19: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

3. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі 

(порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 

2013. – 376 с. 

 

Рекомендована література до Теми 20: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, 

В. І. Тютюгін. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с. 

3. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. 

Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с. 

 

Рекомендована література до Теми 21: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

4. Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-

УІІІ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241 

 

Рекомендована література до Теми 22: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

 

6. Проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або  

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Конвенція 
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(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної 

Ради № 3484–XI від 26.01.1987 р., URL: http ://rada.gov.ua 

7. Про запобігання насильства стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Конвенція Ради Європи від 11.05.2011. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2 

8. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.34). 

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 23: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми :  Конвенція Ради Європи 

Ратифікація від 21.09.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858 

3. 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. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 24: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.34). 

3. 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 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

 

 

Рекомендована література до Теми 25: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
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1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" та 

деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного 

вдосконалення виборчого процесу : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 26: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. 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. № 51. ст.1122. 

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 р. „Про 

судову практику в справах про злочини проти власності”; 

5. 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"; 

6. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за 

заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний 

наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. M. Демидова. – Х. : 

Право, 2013. – 752 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 27: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : 

Закон України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI  

3. 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"; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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4. 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”; 

5. 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”; 

6. 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.); 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 28: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 “Про 

судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти 

довкілля”; 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 29: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за фінансування сепаратизму : Закон України. Відомості 

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

3. 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 

4. Про боротьбу з фінансуванням тероризму : Міжнародна Конвенція. 

Ратифікація від 12.09.2002.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 30: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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2. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. 

Борисов, Г. С. Крайник. – Х. : Юрайт, 2012. – 296 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 „Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

проти безпеки виробництва”. 

 

 

Рекомендована література до Теми 31: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338 

3. Про правила дорожнього руху: Постанова Кабінему Міністрів України від 

10.10.2001 № 1306 

4. 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”; 

5. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 32: 

1. 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”; 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 „Про 

судову практику в справах про хуліганство”; 

3. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; за 

заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. 

Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 

2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 33: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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2. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 34: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. 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”; 

3. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 35: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI.  Відомості 

Верховної Ради України . 2013. № 9-10. № 11-12. № 13, ст.88. 

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. 

4. 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 : Закон 

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

5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо імплементації до національного законодавства 

положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції : Закон України. 

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

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 “Про 

судову практику у справах про хабарництво” 

7. Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в 

Україні / Н. Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 36: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 37: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI.  Відомості 

Верховної Ради України . 2013. № 9-10. № 11-12. № 13, ст.88. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, 

ст.529. 

4. Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України" : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.89 

5. 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 ); 

6. 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”; 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 “Про 

судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень”; 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 38: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 39: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України" : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.890 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 40: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-

УІІІ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241 

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 


