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ВСТУП
Після певної перерви ми знову стали розподіляти в нашій суспільній
практиці галузі права на публічні та приватні. Публічне право – це та частина
діючого права, норми якого спрямованні на захист загальносуспільних благ, на
відміну від приватного права, яке захищає особисті інтереси людини у всіх
сферах його приватного життя. Розуміння цього дозволяє завжди, навіть
незважаючи на окремі спроби, нівелювати саме таку особливість публічного
права, дозволяє чітко визначати його сутність. До публічних галузей права
відносять низку норм матеріального та процесуального права, зміст та форми
яких спрямованні на захист публічних інтересів. Традиційно до таких галузей
відносять: конституційне право та процесс, адміністративно право та процесс та
ін.
Публічною галузею права є і кримінальне право тому що норми цього
права спрямованні на захист загальновизнаних благ та інтересів людини,
суспільства, держави. Кримінальне право – це загально професійна,
фундаментальна учбова дисципліна, вивчення якої є обов’язковим для
отримання кваліфікації юриста ( бакалавра, спеціаліста, магістра).
Предметом цієї учбової дисципліни є вивчення важливіших положень:
норм кримінального закону та практики його застосування, науки
кримінального права, ознайомлення з окремими історичними положеннями та
окремими важливими інститутами міжнародного кримінального права та
зарубіжного кримінального права.
Кримінальне право України складається з Загальної та Особливої
частин. В загальному плані ці частини взаємопо’язанні тому що більш загальні
положення, які є «обов’язковими» для усіх положень Особливої частини. В той
же час, в положеннях Особливої частини закріпленна відповідальність за
конкретні злочини та ті види санкцій, які потрібно застосовувати за вчинення
таких дій. Якщо казати з точки зору навчального процесу, то
кожна із цих
частин становить собою самостійну навчальну дисципліну, яка вивчається
окремо на протязі двох семестрів. При викладання кожної з цих частин
Кримінального права передбачається лекції та практичні заняття. Заняття з
Загальної та Особливої частини кримінального права України в одному
семестрі закінчуються заліками, а після другого семестру – проведенням
іспитів. Крім того, передбачена курсова робо. Студенти, спеціалізуються по
кафедрі кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
складають державний іспит з кримінального права України, який охоплює
питання як Загальної, так і Особливої частини . Вони ж матимуть змогу
поглиблено вивчати окремі проблеми кримінального права України на
наступних навчальних курсах: Економічні злочини, Тіньова економіка, Теорія
7

доказів, Службові злочини, Правопорушення в сфері
Комп’ютерні злочини, які викладаються на цій кафедрі.

оподаткування,

Література, яка рекомендується кафедрою для вивчення кожної з тем
курсу Загальної та Особливої частини, названа в програмі курсу
“ Кримінальне право України” та в завданнях до практичних занять. При
вивченні окремих тем курсу слід звертати увагу не лише на засвоєння
теоретичних положень, а й на ознайомлення з позицією слідчо-прокурорської
та судової практики. Тому обов’язковим є аналіз керівних постанов Пленуму
Верховного Суду України, узагальнень судової практики з окремих категорій
кримінальних справ, рішень правоохоронних органів по конкретних справах.
Звертаючись до опублікованих джерел слід враховувати динамізм
законодавства й мати на увазі, що окремі положення можуть застаріти,
втратити актуальність. Важливо також розуміти, що коментарі до законів є їх
науковим тлумаченням, висловлені там позиції аж ніяк не можуть вважатись
обов’язковими і може бути приводом до певної дискусії.
Студенти усіх форм та видів навчання, які вивчають спеціальність
"правознавство" у Одеському національному університету імені І.І. Мечникова
вивчають кримінальне право України за однією програмою , в однаковому
обсязі, до них висуваються однакові вимоги. Зокрема, іспити, заліки, письмові
роботи на всіх формах та видах навчання проводяться за практично однаковими
завданнями (білетами, тестами). Разом із тим, кількість годин, яка відводиться
навчальними планами та семестровими планами кафедри кримінального
права, кримінального процесу та криміналістики з окремих тем на аудиторні
заняття відрізняється, але зберігаючи при цьому основні теми, які потрібен
розуміти фахівець, опановуючий цю дисципліну.
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Т е м а 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Поняття кримінального права . Предмет кримінального права . Поняття
і види кримінальних правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і
припинення кримінальних правовідносин. Методи кримінального права.
Завдання кримінального права .
Система
кримінального
права. Загальна і Особлива частини
кримінального права. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального
права . Поняття, значення і система Загальної частини кримінального права.
Кримінальне
ними.

право і суміжні галузі права , зв'язок і відмінність між

Наука кримінального права , її предмет і функції. Методи науки
кримінального права . Зв'язок науки кримінального права з суміжними
юридичними науками. Роль кримінально-правової науки. Завдання, що стоять
перед наукою кримінального права в сучасний період.
Кримінальне
право
кримінального права.

як

навчальна

дисципліна.

Система

курсу

Т е м а 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Поняття і значення принципів кримінального права . Види принципів у
праві (загальні, інституциональні, спеціальні).
Кримінально-правова наука про систему і види принципів кримінального
права .
Характеристика принципів кримінального права.
Т е м а 3. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН
Кримінально-правова наука про джерела кримінального права і їх види.
Кримінальний закон як джерело кримінального права . Поняття
кримінального закону, його ознаки і значення. Співвідношення термінів
9

“ кримінальний
закон”, “закон про
кримінальну
“ кримінальне законодавство” і “ кримінальне право ”.
Чинний Кримінальний
характеристика.

відповідальність”,

кодекс України, його система і загальна

Система кримінального закону. Загальна і Особлива частини
кримінального закону. Структура статей Загальної і Особливої частин
кримінального закону. Диспозиція і санкція статей кримінального
законодавства, їх види. Стаття кримінального закону і норма кримінального
права . Поняття, структура і види кримінально-правових норм.
Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України.
Місце вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території
України.
Чинність кримінально-правових норм за колом осіб. Поняття громадянина
України, іноземного громадянина і особи без громадянства. Чинність
кримінального закону щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без
громадянства у випадку вчинення ними злочину на території
України. Кримінальна відповідальність осіб, які не підлягають кримінальноправоій юрисдикції України. Видача (екстрадиція) особи, яка обвинувачується
у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинений злочин.
Чинність кримінального закону у часі. Набрання і втрата чинності
кримінальним законом. Час вчинення злочину. Зворотня дія кримінального
закону. Види кримінальних законів, що мають зворотну силу. Межі зворотної
сили кримінального закону. Кримінальні закони, що не мають зворотної
сили. Шляхи усунення і встановлення караності діяння, пом'якшення і
посилення покарання, іншого поліпшення і погіршення кримінально-правового
положення особи, що вчинила злочин. Проміжний кримінальний закон і його
чинність. Зупинення чинності кримінального закону.
Тлумачення кримінального закону. Види тлумачення і їх характеристика.
Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування
кримінального закону, їх юридична природа і значення. Законодавче
тлумачення. Тлумачення кримінального закону Конституційним Судом
України. Наукове тлумачення.
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Т е м а 4. ЗЛОЧИН І ЙОГО ВИДИ
Поняття і ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.
Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення.
Поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого і
особливо тяжкого.
Злочин і злочинність. Поняття злочинності і її показники, види
злочинності.

Т е м а 5. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
І ЇЇ ПІДСТАВА
Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів
юридичної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. Початок і закінчення
кримінальної відповідальності.
Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і значення складу
злочину. Злочин і склад злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Види
складів злочину.
Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Види
кваліфікації злочинів.
Т е м а 6. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ
Поняття і значення об'єкта злочину. Механізм заподіяння шкоди об'єкту
злочину. Об’єкт злочину і об’єкт кримінально-правової охорони.
Класифікація об'єктів злочину, її критерії і значення.
Загальний об'єкт злочину і його значення.
Родовий об'єкт злочину і його значення.
Видовий об’єкт злочину і його значення.
Безпосередній об'єкт злочину і його значення. Основний, додатковий,
факультативний об'єкт злочину.
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Об'єкт і предмет злочину. Поняттята значення предмета злочину, його
відмінність від об'єкта злочину, знарядь і засобів вчинення злочину. Потерпілий
від злочину.
Т е м а 7. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Поняття, ознаки і значення об'єктивної сторони складу злочину, її
«складові».
Злочинне діяння. Форми злочинного діяння. Поняття і ознаки злочинної
дії. Поняття і ознаки злочинної бездіяльності. Умови відповідальності за
злочинну бездіяльність. Значення непереборної сили, фізичного і психічного
примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.
Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків.
Матеріальні і формальні склади злочинів.
Причинний зв'язок між злочинним діянням і злочинними наслідками та
його значення. Кримінально-правові теорії причинного зв'язку і їх філософські
основи. Поняття і ознаки причинного зв'язку в кримінальному праві .
Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх
кримінально-правове значення.
Т е м а 8. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ
Поняття і ознаки суб'єкта злочину. Суб'єкт злочину і особа злочинця.
Кримінально-правове значення особи злочинця.
Суб'єкт злочину — фізична особа.
Вік як ознака суб'єкта злочину. Обставини, покладені в основу визначення
віку, з досягненням якого особа може вважатись суб'єктом злочину. Момент
досягнення особою віку, з якого може настати кримінальна відповідальність.
Встановлення віку особи при відсутності документів про її народження.
Осудність як ознака суб'єкта злочину. Поняття осудності та її зміст.
Обмежена осудність. ЇЇ критерії та кримінально-правоіве значення.
Налсідки визначння особи обмежено осудною.
Поняття і критерії неосудності. Кримінально-правове значення
неосудності. Правові наслідки захворювання особи на психічну хворобу після
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вчинення нею злочину, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними.
Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп'яніння внаслідок вживання
алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, і її
обґрунтування в теорії кримінального права . Фізиологічне та паталогічне
сп’яніння та їх правові наслідки.
Поняття спеціального суб'єкта злочину. Ознаки, що характеризують
спеціального суб'єкта злочину. Види (класифікація) спеціальних суб'єктів
злочину. Спеціально-конкретний суб’єкт злочину.
Поняття та види особливого суб’єкту кримінальної відповідальності
відповідно до норм чинного Кримінального кодексу України.
Наукові позиції щодо юридичної особи, як суб’єкта злочину.
Т е м а 9. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину, її
«складові»..
Поняття і зміст вини. Форми вини, критерії і значення їх виділення.
Прямий і непрямий умисел, їх інтелектуальна і вольова ознаки.
Визначений (конкретизований) і невизначений (неконкретизований) умисел.,
умисел заздалегідь обдуманий иа такий, що виник раптово. Відповідальність за
діяння з альтернативним умислом.
Злочинна самовпевненість, її інтелектуальна і вольова ознаки. Відмінність
злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість, її
інтелектуальна і вольова ознаки. Критерії злочинної недбалості. Відмінність
злочинної недбалості від злочинної самовпевненості. Випадок (казус) і його
відмінність від злочинної недбалості.
Злочини з двома формами вини. «Змішана» форма вини. Типи злочинів з
такою формою вини.
Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. Емоційний стан
особи під час вчинення злочину та його кримінально-правове значення.
Поняття помилки в кримінальному праві . Юридична і фактична
помилки, їх види і кримінально-правове значення.
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Т е м а 10. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії і значення їх виділення..
Значення правильного встановлення стадії вчиненого злочину.
Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне
значення правильності його встановлення.
Поняття і ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину
від виявлення наміру вчинити злочин.
Поняття і ознаки замаху на злочин. Закінчений і незакінчений замах.
Поняття і види непридатного замаху. Відмінність замаху на злочин від
готування до злочину і від закінченого злочину.
Підстави і межі кримінальної відповідальності за готування до злочину і
за замах на злочин. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття і ознаки
добровільної відмови. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна
відмова. Форми добровільної відмови. Значення добровільної відмови.
Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до
кінця. Дійове каяття і його відмінність від добровільної відмови.
Т е м а 11. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
Поняття та ознаки співучасті у злочині.
Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення.
Поняття виконавця (співвиконавця) злочину, об'єктивні і суб'єктивні
ознаки, що характеризують його діяння. Посереднє виконання злочину.
Поняття організатора злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що
характеризують його діяння.
Поняття підбурювача злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що
характеризують його діяння. Провокація злочину. Відмінність підбурювання до
злочину від діянь виконавця і організатора злочину.
Поняття пособника злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що
характеризують його діяння. Інтелектуальне і фізичне пособництво.
Відмінність ролі пособника від виконавця, організатора і підбурювача злочину.
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Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Вчинення
злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою
групою, злочинною організацією. Характеристика цих форм співучасті.
Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину.
Кваліфікація діянь співучасників злочину.
Відповідальність співучасників при незакінченому злочині і при невдалій
співучасті.
Ексцес співучасника злочину. Види ексцесу.
кримінальну відповідальність співучасників злочину.

Вплив

ексцесу

на

Відповідальність за співучасть у злочинах з спеціальним суб'єктом.
Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на кримінальну
відповідальність співучасників злочину.
Т е м а 12. ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ
Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті у злочині.
Види причетності до злочину.
Відповідальність за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних
організацій та укриття їх злочинної діяльності.
Умови відповідальності за заздалегідь не обіцяне придбання, збут чи
зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.
Поняття потурання злочинові і умови відповідальності за цей вид
причетності до злочину.
Т е м а 13. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ
Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів
від одиничного злочину. Поняття одиничного злочину. Види одиничних
злочинів і їх характеристика. Множинність злочинів і конкуренція
кримінально-правових норм. Кримінально-правове значення множинності
злочинів.
Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення.
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Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів.
Кримінально-правове значення сукупності злочинів.
Поняття і види повторності злочинів. Відмінність повторності злочинів від
продовжуваного злочину. Кримінально-правове значення повторності злочинів.
Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочинів.
Т е м а 14. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ
ДІЯННЯ
Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.
Кримінальний закон і наука кримінального права про види обставин,
що виключають злочинність діяння.
Поняття необхідної оборони і її значення. Умови правомірності необхідної
оборони. Провокація необхідної оборони. Перевищення меж необхідної
оборони. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки кримінально-караного перевищення
меж необхідної оборони.
Уявна оборона (оборона від уявного посягання). Поняття уявної оборони.
Вплив уявної оборони на кримінальну відповідальність особи за заподіяну
нею у такому стані шкоду.
Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності затримання
такої особи. Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для
затримання особи, що вчинила злочин.
Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. Відповідальність
за перевищення меж крайньої необхідності. Відмінність крайньої необхідності
від необхідної оборони.
Фізичний або психічний примус. Відповідальність за шкоду, заподіяну під
впливом фізичного або психічного примусу.
Виконання законного наказу або розпорядження. Поняття законного і явно
злочинного наказу чи розпорядження. Кримінально-правові наслідки виконання
і невиконання явно злочинного наказу або розпорядження.
Діяння, пов’язане з виправданим ризиком. Поняття виправданого і
невиправданого ризику. Кримінальна відповідальність за шкоду, заподіяну в
умовах невиправданого ризику.
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Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації. Умови правомірності
заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка виконувала таке
завдання.
Т е м а 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Поняття, підстави і правові наслідки звільнення від
відповідальності.

кримінальної

Види звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.
Підстави і умови такого звільнення.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від
кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи
на поруки. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від
кримінальної відповідальності. Умови притягнення переданої на поруки особи
за вчинений нею злочин до кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною
обстановки. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від
кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення
перебігу давності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо
тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне
позбавлення волі. Особи, до яких давність не застосовується.
Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила
військовий злочин, з застосуванням до неї заходів, передбачених
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Особлвиі види звільнення від кримінальної відповідльності (звільнення на
підставі акту амністії та із застосуванням примусових заходів виховного
характеру).
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.
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Т е м а 16. ПОКАРАННЯ, ЙОГО МЕТА І ЕФЕКТИВНІСТЬ
Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів
державного примусу і заходів громадського впливу.
Поняття мети покарання. Цілі покарання за чинним Кримінальним
кодексом і їх характеристика. Наука кримінального права про цілі покарання.
Ефективність покарання. Поняття ефективності покарання, її критерії та
показники. Умови підвищення ефективності покарання.
Т е м а 17. СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ
Поняття, ознаки і значення системи покарань.
Види покарань. Підстави класифікації покарань.
Основні і додаткові покарання. Покарання, що можуть застосовуватись і як
основні, і як додаткові.
Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що не може бути вилучене при
стягненні штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням.
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу. Підстави і порядок застосування цього покарання.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Підстави і умови призначення цього покарання, його строки.
Формулювання у вироку покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю.
Громадські роботи. Поняття покарання у вигляді громадських робіт і його
строк. Особи, яким громадські роботи не призначаються.
Виправні роботи. Поняття і строки виправних робіт. Розмір відрахування із
заробітку засудженого до виправних робіт. Особи, до яких виправні роботи не
застосовуються. Заміна виправних робіт особам, які стали після постановлення
вироку суду непрацездатними.
Службові обмеження для військовослужбовців. Зміст, строки, підстави і
умови застосування цього покарання.
Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови
застосування конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації.
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Відмінність конфіскації майна як кримінального покарання від так званої
спеціальної конфіскації, стягнення безпідставно придбаного майна,
відшкодування заподіяної злочином шкоди.
Арешт. Поняття покарання у вигляді арешту і його строк. Особи, до яких
арешт не застосовується.
Обмеження волі. Поняття покарання у вигляді обмеження волі і його строк.
Особи, до яких обмеження волі не застосовується.
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Підстави і
умови застосування цього покарання, його строки.
Позбавлення волі на певний строк. Поняття цього покарання і його строк.
Довічне позбавлення волі. Злочини, за вчинення яких встановлюється це
покарання, і випадки, коли воно застосовується. Особи, до яких довічне
позбавлення волі не застосовується.
Т е м а 18. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. Призначення
покарання у межах санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу,
що передбачає відповідальність за вчинений злочин, і відповідно до положень
його Загальної частини КК. Врахування при призначенні покарання ступеня
тяжкості вчиненого злочину, особи винного і обставин, що пом'якшують і
обтяжують покарання. Види обставин, що пом'якшують і обтяжують
покарання, їх характеристика. Призначення покарання, необхідного і
достатнього для виправлення особи та попередження нових злочинів.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у
співучасті.
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом за даний
злочин. Види і умови такого пом'якшення покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила
призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення більш суворого
покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої частини
Кримінального кодексу за вчинений злочин.
Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила
призначення покарання за сукупністю вироків.
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Правила складання покарань та зарахування строку попереднього
ув’язнення.
Обчислення строків покарання.
Т е м а 19. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
Поняття, види та значення звільнення від покарання та його відбування.
Звільнення
небезпечною.

від

покарання

особи,

яка

перестала

бути

суспільно

Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Строки
давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу давності.
Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який
згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. Особи, до
яких давність не застосовується.
Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з набранням чинності
законом, що усуває караність діяння.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави
застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк
при звільненні від відбування покарання з випробовуванням, його тривалість,
початок перебігу і значення. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від
відбування покарання з випробуванням. Контроль за поведінкою таких осіб.
Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням. Підстави звільнення засудженого від відбування призначеного
йому покарання. Підстави направлення засудженого для відбування
призначеного йому покарання. Наслідки вчинення засудженим протягом
іспитового строку нового злочину.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови застосування цього виду
звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при даному звільненні
від відбування покарання, його тривалість, початок спливу і значення.
Обов’язки, які можуть покладатись на засуджену, і контроль за її поведінкою.
Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави
направлення засудженої для відбування призначеного покарання. Кримінальноправові наслідки вчинення засудженою в період іспитового строку нового
злочину.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків
давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення.
Зупинення і переривання строків давності. Давність виконання обвинувального
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вироку, яким особа засуджена до довічного позбавлення волі. Особи, до яких
давність виконання обвинувального вироку не застосовується.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Умови і порядок
застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінальноправові наслідки вчинення особою, до якої було застосовано умовнодострокове звільнення від покарання, протягом невідбутої частини покарання
нового злочину.
Звільнення від відбування покарання за хворобою. Види такого звільнення.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Умови і порядок
застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінальноправові наслідки вчинення особою, яка відбуває більш м’яке покарання, нового
злочину.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років. Підстави і умови застосування цього виду
звільнення від відбування покарання. Контроль за поведінкою засудженої.
Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави
направлення засудженої для відбування призначеного покарання. Кримінальноправові наслідки вчинення засудженою в період звільнення від покарання
нового злочину.
Звільнення від покарання, його відбування та заміна покарання або його
невідбутої частини більш м′яким покаранням на підставі закону України про
амністію чи акта про помилування.
Т е м а 20. СУДИМІСТЬ
Поняття і правове значення судимості.
Виникнення і припинення судимості. Правові наслідки припинення
судимості. Види припинення судимості.
Поняття і умови погашення судимості. Строк погашення судимості і
порядок його обчислення. Обчислення строку погашення судимості при
засудженні за сукупністю злочинів і вироків, умовно-достроковому звільненні
від покарання, заміні покарання більш м'яким покаранням, прийнятті закону,
що пом'якшує караність діяння. Переривання перебігу строку, що погашає
судимість.
Дострокове зняття судимості. Умови дострокового зняття судимості судом.
Дострокове зняття судимості актом помилування.
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Т е м а 21.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
Поняття примусових заходів медичного характеру, їх юридична природа та
основний кримінально-правовий зміст.
Цілі примусових заходів медичного характеру.
Категорії осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Види примусових заходів медичного характеру. Особливості застосування
окремих видів примусових заходів медичного характеру.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів
медичного характеру.
Відмінність примусових заходів медичного характеру від покарання.
Поняття
примусового лікування, його юридична природа та основний
кримінально-правовий зміст. Особи, до яких може бути застосоване примусове
лікування.
Тема 22. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.
Звільнення від
кримінальної
відповідальності неповнолітніх із
застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстави і умови
такого звільнення. Види примусових заходів виховного характеру та строк, на
який вони призначаються. Наслідки ухилення неповнолітнього від
застосування до нього примусових заходів виховного характеру.
Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього у зв’язку із
закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і
зупинення перебігу давності.
Особливості застосування до неповнолітніх покарання. Види покарань, які
застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення.
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання. Підстави і види
такого звільнення.
Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням.
Підстави застосування цього виду звільнення неповнолітнього від відбування
покарання. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання
неповнолітнього з випробуванням. Обов’язки, які покладає суд на
неповнолітнього, звільненого від відбування покарання з випробуванням.
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Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових
заходів виховного характеру. Підстави і умови застосування цього виду
звільнення від покарання. Види примусових заходів виховного характеру та їх
характеристика. Тривалість примусових заходів виховного характеру.
Призначення неповнолітньому вихователя.
Звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із закінченням строків
давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу
давності.
Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного
покарання.
Умовно-дострокове звільнення неповнолітнього від відбування покарання.
Умови і порядок застосування умовно-дострокового звільнення до
неповнолітнього. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, щодо якої
застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом
невідбутої частини покарання нового злочину.
Умови погашення судимості неповнолітніх. Строк погашення судимості і
порядок його обчислення.
Дострокове зняття судимості з неповнолітнього за злочин, вчинений ним у
віці до вісімнадцяти років. Умови дострокового зняття судимості судом.
Дострокове зняття судимості актом помилування.

Т е м а 23. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
Загальна характеристика кримінального права зарубіжних держав і його
систем.
Загальна частина кримінального права зарубіжних держав і її основні
інститути.
Джерела кримінального права , їх види і характеристика. Межі чинності
кримінальних законів.
Поняття і ознаки злочину. Суб'єкт злочину. Вина, її поняття і значення.
Форми і види вини. Класифікація злочинів. Юридична особа як суб’єкт злочину
в кримінальному праві зарубіжних країн.
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Відповідальність за попередню злочинну діяльність. Добровільна відмова
від вчинення злочину.
Інститут співучасті у злочині.
Обставини, що виключають злочинність діяння, їх види і загальна
характеристика.
Покарання і його мета. Види покарань. Призначення покарання. Звільнення
від покарання.

24

ЛІТЕРАТУРА
А. Загальна частина
І. Основна література до усього курсу Загальної частини
- Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник / Відп.
редактор заслужений діяч науки і техніки України Є.Л. Стрельцов. Х.:
Одіссей, 2009. – 328 с.
- Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник/Отв.
редактор засл. Деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук,
профессор Е.Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 720 с.
- Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ.
юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та
ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - КиївХарків: Юрінком Інтер. Общая и ОсоПраво, 2001.
- Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В.,
Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред.
Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.
- Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів
юрид. вузів і фак. /За ред. проф.П.С.Матишевського, доц. П.П.Андрушка,
С.Д.Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997.
- Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина:
Підручник для студ юрид. вузів і фак.-К.: А.С.К., 2001.
- Курс советского уголовного права . В 5 т. Л.: ЛГУ, 1968-1981.
- Курс советского уголовного права . В 6 т. М.: Наука, 1970-1971.
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар.
Видання шосте, перероблене та доповнене/ Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.:
ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.
- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5
квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К.,
2001.
- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під
заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум,
2001.
- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За
станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1
грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002.
Законодавство і практика його застосування
- Конституція України
- Кримінальний кодекс України
- Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах. –
К.: Алерта, ЦУЛ, 2011. – 400 с.
25

- Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних
справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). К.:
Юрінком.- 1998.- 288 С.
- Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1996.-№6.-176 С.
- Практика судів України в кримінальних справах. // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1993.-№4.-352 С.
- Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995. // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1996.-№3.-К.: Юрінком.1996.-330 С.
- Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины.-К.:
Юринком.-1995.-224 С.
- При застосуванні Конституції України при здійсненні правосудді.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11. 1996 р.
- Убийства, изнасилования и другие преступления против личности:
Сборник судебных решений по уголовным делам.-К.: "Знання".-1993.-240 С.
Курси , підручники, навчальні посібники
•
Курс советского уголовного права . Т.1-5.– Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та.–
1968-1981.
•
Курс советского уголовного права . В шести томах.– М.: Наука.– 19701971.
•
Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть
Общая.– К.: Наукова думка.– 1985.– 448 с.
•
Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть
Особенная.– К.: Наукова думка.– 1985.– 455 с.
•
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для
студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко
•
ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, П.П.Андрушка. – К.: ЮРІНКОМ
ІНТЕР.– 1999.– 896 с.
•
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для
студентів юрид. Вузів і фак. М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін. За
ред. Професорів М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Х.: Право.–1997.–
368 с.
Бібліографічні та довідкові видання
•
Советское уголовное право: Библиография. 1917-1960. / Сост.
Ф.М.Аскназий, Н.В.Маршалова. Отв. Ред. И.И.Солодкин.– М.: Госюриздат.–
1961.– 323 с.
•
Советское уголовное право . Библиографический справочник (1961-1980
г.г.). / Составитель А.С.Горелик.– М.: Юрид. Лит.–1983.– 416 с.
•
Советское уголовное право . Библиографический справочник (1981-1985
г.г.). / Составитель А.С.Горелик.-Красноярск: Изд-во Краснояр. Ун-та.–
1987.–184 с.
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Бібліографія робіт з
кримінального
права , опублікованих у
періодичних виданнях у 1986-1998 р.р. / Уклали: М.Лев, В.Навроцький.–
Львів: Юрид. Ф-т ЛДУ ім. І.Франка.– 1999.– 48 С.

•

II. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини.
До теми 1
- Грищук В.К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства
України. - Львів. ЛДУ.-1993.-136 С.
- Игнатов А.Н. Введение в изучение уголовного права . Уголовный закон
//Уголовное право. Курс лекций. Общая часть. Лекция 1. - М.: Норма.-1996.
- Кирись Б.А. Становление и изменение уголовных правоотношений //Вестн.
Львов. ун-та. Сер.юрид. Вып. 19.-1980.- С.64-70.
- Кирись Б.А. Субьекты уголовного правоотношения //Правоведение.-1976.№16.- С.73-79.
- Кирись Б.А.Прекращение уголовных правоотношений ответственности
//Вестн. Львов.ун-та. Сер.юрид. Вып.28.-1990.- С.75-82.
- Ковалев М.И. Советское уголовное право : Курс лекций.- Свердловск:
СвЮИ.-1971.-Вып.1. Введение в уголовное право .-1971. -С.146.
- Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия.М.:Наука,1983.
- Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Механизм уголовно-праового
регулирования. Уголовная ответственность.-СПб., 2000.
- Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система.СПб., 1999.
- Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей
права // Государство и право .- №5.-2000.
- Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства
Української РСР.-Ч.1.-Київ:Вид-во АН УРСР, 1959.
- Навроцький В. Обговорюється проект Кримінального кодекс // Право
України. - 1999. - №2. - С.80-83.
- Наклович М.Л., Кирись Б.А. Возникновение уголовных правоотношений
ответственности //Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. Вып. 20.-1981.-С.88-99.
- Наумов А.В. Введение в уголовное право. (Лекция) //Государство и право.1993.-№11.-С. 71.
- Ной И.С. Метод уголовного права //Личность преступника и уголовная
ответственность: правовые и криминологические вопросы. Межвуз. науч. сб.
Саратов.-1981.-С. 17-29.
- Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном
праве.-Рязань: Рязан. ВШ МВД СССР.- 1976.- С.206.
- Прохоров В.С., Кропачев Н.А., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовноправового регулирования.- Красноярск, 1989.
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- Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. ( Предмет, задачи и
способы уголовно-правового регулирования).-Л.: ЛГУ,1965.
- Спиридонов Л.Н. Социология уголовного права. М., 1986.
- Стрельцов Є.Л. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання
кримінального права. Право України,2010, № 9.
- Стрельцов Є.Л. Кримінальна політика: цілі та завдання. Міжнародна
науково-практична конференція «Кримінальна політика: історія, сучасність,
перспективи. П’яти юридичні читання». Одеса, Астропринт, 2008.
- Стрельцов Є.Л. Розподільні відносини і публічність кримінального права.
Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка»: генезис,
сучасний та перспективи розвику». ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса,
Астропринт, 2008.
- Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. Основные
метологические проблемы.- М., 1992.
- Чугуніков І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання
//Вісник Верховного суду України.- №6.-2000.
До теми 2
- Васильєв Н.В. Принципи советского уголовного права .-М.: ВЮЗИ.-1983.С.60
- Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права .-М.,
1988.
- Кленова Т.В. Принципы угловного права и принципы кодификации в
уголовном праве // Государство и право .-1997.-31.-С.54-59.
- Коржанський М. Про принципи уголовного права України // Право
України.-1995.-№11.
- Огородник А. Проблемні питання конституційних принципів
кримінального і кримінально-процесуального законодавства // Право
України.-1996.-№12.-С. 71.
- Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования.-М., 1987.
- Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права.Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во.- 1970.- С.144.
До теми 3
- Алиев
Н.Б.
Теоретические
основы
советского
уголовного
правотворчества.-Ростов-на-Дону, 1986.
- Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве.- Рига:
[ЛГУ].-1974.-С.262.
- Бойцов А.Й. Действие уголовного закона во времени й пространстве.Спб., 1995.
- Брайнин А.М. Уголовний закон и его применение. М.:“Юридическая
литература”.-1967.- С.240.
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- Василаш В.М. Зворотна сила "проміжного" кримінального закону
//Вісник Львівського університету. Серія юридична.-1993.-Випуск 30.-С. 98100.
- Василаш В.М. Способи пом"якшення та посилення караності діяння
//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали
III регіональної наукової конференції (лютий 1997 року).-Львів.- 1997.С.233-237.
- Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права .- К.:Ін-т держави і права
НАН
України,
2001.
- Володарський В. Чинність кримінального законодавства України в
просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти // Право України.-№4.2001. С.91-93.
- Гончар Т.О. Конституційно-правові засади зворотної дії закону України
про кримінальну відповідальність // Матеріали наукової конференції
«Конституційно-правове регулювання суспільних відносин: минуле,
сучасне, майбутнє, 27 березня 2009». – С. 44-47.
- Гончар Т.О. Поняття та основні етапи формування кримінальної політики:
теоретичний аспект// Правова держава – 2009. – № 11.– С. 93-97.
- Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України.- Львів:
“Світ”.-1992.-С.166.
- Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон.- М: Изд-во Москов. ун-та.1967.-С.319.
- Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в
деятельности органов внутренних дел.-Хабаровск: Хабаров. ВШ МВД
СССР.-1984.-С.108.
- Звирбуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников.- М., 1974.
- Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона. №3. 1998.
- Келина С.Г. Советский уголовный закон.- М: Всесоюзный юрид. заочн. инт.- 1961.-С.46.
- Кирись Б. О. Деякі пропозиції щодо побудови Загальної частини нового
Кримінального Кодексу України //Проблеми державотворення і захисту
прав людини в Україні. Матеріали II регіональної наукової конференції
(лютий 1996 року).- Львів.-1996.-С.130-133.
- Ковалев М.И. Советское уголовное право . Курс лекций.- Свердловск:
СвЮИ, 1971.- Вып.2.- С.226.
- Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблеми построения,
классификации и измерения). Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та.1989.-С.169.
- Ляпунов Ю.И. Об обратной силе уголовного закона //Законность.-1996.№4.
- Ляпунов Ю.И. Обратная сила новых уголовно-правовых норм
//Законность.-1994.-№6.
- Майоров І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в
кримінальне законодавство України // Право України.-№9.-1998.-С.31-34.
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- Михлин А. Обратная сила закона //Российская юстиция.-1996.-№9.
- Навроцький В.О. Визначення поняття "якість кримінального закону"
//Вісник Львівського університету.-Серія юридична.-1995.-Випуск 32.-С. 5759.
- Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм.-Волгоград:Высшая
следств. школа МВД СССР.- 1973.-С.176.
- Наумов А.В. Реализация уголовного права -Волгоград, 1983.
- Осипов П.П. Теоретические основы построения й применения уголовноправовых санкций.-Л.: ЛГУ.-1976.-С.135.
- Пикуров Н.И. Квалификация преступлений при бланкетной форме
диспозиции уголовного закона: ( С конкретизацией запрета в
административном праве): Автореф. канд.. дис./Моск. ВШМ СССР.- 1985.С.35.
- Тилле А.А. Время, пространство, закон.-М:«Юридическая литература».1965.-С.203.
- Ткачевский Ю.М. Соотношение уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства //Вестник Московского университета. Серия 11, право.1998.- №2. -С.12-24.
- Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовной закон. – Тбилиси:
«Мецнерсиба».-1975.-С.175.
- Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм.Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во.- 1983.- С.117.
- Тюнин В. Уголовный закон совершенствуется //Российская юстиция.-№3,
1999.
- Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования /Под ред.
Кудрявцева В.Н., Келиной С.Г.-М.: Наука.-1987.-С.280.
- Україна в міжнародно-правових відносинах. Книга 1.- К.: Юрінком Інтер.1996.- С.1176.
- Шляпочников А.С. Толкование советского уголовного закона. М.:
Госюриздат.-1960.-С.240.
- Якубов А. Действие «промежуточного» уголовного закона //Российская
юстиция.-1998.-№8.- С.11-12.
- Якубов А.Е. Общая часть уголовного кодекса и обратная сила уголовного
закон //Вестник Московского университета. Серия 11, право. - 1998.- №3.-С.
36-46.
До теми 4
- Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. - М.:
Госюриздат, 1955.
- Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в
уголовном праве: Вопросы теории и правотворчества. - Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1997.
- Дурманов Н.Д. Понятие преступления. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
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- Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов
внутренних дел / Под ред. Н.И.Загородникова. - М.: МВШМ МВД СССР,
1983.
- Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987.
- Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений за ступенем тяжкості у
Кримінальномук кодексі України. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. –
120 с..
- Кривошеин П.К. Преступление. Историческое исследование. - К., 1993.
- Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М.: МГУ, 1969.
- Курс советского уголовного права. В 5т. Т.1. - Л.: ЛГУ, 1969.
- Курс советского уголовного права. В 6т. Т.2. - М.: Наука, 1970.
- Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная
категория советского уголовного права. - М.: Юрид. лит., 1989.
- Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість
покарання //Вісник Верховного Суду україни. - 2002. - №3. - С.32-44.
- Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание. - Омск, 1986.
- Мурзинов А.И. Преступление и административное правонарушение. - М.:
Юрид.лит., 1985.
- Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) /Отв. ред. В.Н.Кудрявцев, А.М. Яковлев. - М.: Наука, 1982.
- Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. - М.: Госюриздат, 1961.
- Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Л.: ЛГУ, 1984.
- Розгляд судами загальної юрисдикції справ різних категорій протягом
1990-2000 р.р.// Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №1. - С.12-27.
- Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния и основание
уголовной ответственности. Основные методологические проблемы. - М.:
Юрид. лит., 1972.
До теми 5
- Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание.- Минск:
“Высшая школа”.-1976.-С.383.
- Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском
уголовном праве.-М.: «Юридическая литература».- 1963.-С.275.
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ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ
ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Особлива частина кримінального права як складова кримінального
права . Поняття Особливої частини кримінального права як галузі права ,
навчальної дисципліни та галузі юридичної науки. Норми Особливої частини
кримінального права і їх види.
Значення Особливої частини кримінального права .
Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права .
Фактори, які обумовлюють єдність та визначають відмінність Загальної та
Особливої частин кримінального права .
Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація
кримінальної відповідальності за окремі злочини.
Система Особливої частини кримінального права . Поняття системи
Особливої частини кримінального права і критерії її побудови. Система
Особливої частини кримінального права і Кримінального кодексу України.
Значення системи Особливої частини кримінального права .
Значення
практики
застосування
кримінального права , її джерела і значення.
Особлива частина кримінального
предмет і система.

норм

Особливої

частини

права як навчальна дисципліна, її

Наука Особливої частини кримінального права України.

Тема 2. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Поняття і види кримінально-правової кваліфікації. Поняття кримінальноправової кваліфікації. Види кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація
злочину як вид кримінально-правової кваліфікації. Юридичне закріплення
результатів кваліфікації. Формулювання обвинувачення і формула кваліфікації
злочину, вимоги до неї. Підстави кримінально-правової кваліфікації.
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Принципи кримінально-правової кваліфікації. Поняття принципів
кримінально-правової кваліфікації.Окремі види принципів кримінальноправової кваліфікації.
Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. Поняття
правильної кваліфікації. Значення правильної кваліфікації для: вирішення
питань матеріального кримінального права , кримінального процесу;
кримінології, криміналістики.
Тема 3. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки
України. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України.
Класифікація злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК
України.
Злочини проти внутрішньої безпеки України. Посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України.
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного
ладу або на захоплення державної влади. Посягання на життя державного чи
громадського діяча.Диверсія.
Злочини проти зовнішньої безпеки України. Державна зрада. Спеціальні
умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.
Шпигунство. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності
за шпигунство.
Тема 4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.
Поняття злочинів проти життя та здоров’я особи. Класифікація злочинів,
передбачених розділом ІІ Особливої частини КК України.
Злочини проти життя особи. Поняття і види злочинів проти життя.
Поняття вбивства. Безпосередній об'єкт вбивства. Момент початку та
припинення життя. Проблема визначення виконавця вбивства за умови, що в
позбавленні життя потерпілого приймали участь кілька осіб. Відмежування
вбиства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому.
Диференціація відповідальності за вбивство за чинним кримінальним
законодавством України. Види умисного вбивства. Основний склад умисного
вбивства.Умисне вбивство при кваліфікуючих ознаках. Види цих ознак, їх
класифікація і зміст.“Привілейовані” види умисного вбивства. Умисне
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вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Умисне вбивство
матір'ю своєї новонародженої дитини. Умисне вбивство при перевищенні меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
злочинця. Вбивство через необережність. Співвідношення вбивства через
необережність та інших злочинів, складами яких охоплюється позбавлення
життя через необережність. Доведення до самогубства.
Злочини проти здоров'я особи. Поняття і види злочинів проти здоров'я.
Безпосередній об'єкт злочинів проти здоров′я особи. Поняття тілесного
ушкодження. Види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
Ознаки тяжкого тілесного ушкодження та їх зміст. Відмінність умисного
тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від
умисного вбивства та вбивства через необережність. Умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження. Ознаки середньої тяжкості тілесного ушкодження та їх
зміст. Умисне легке тілесне ушкодження, його види. Ознаки легкого тілесного
ушкодження та їх зміст.Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані
сильного душевного хвилювання.Умисне заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця.Необережне тяжке або середньої
тяжкості тілесне ушкодження.Побої і мордування. Відмінність цього злочину
від тілесних ушкоджень. Катування.
Злочини проти безпеки життя та здоров’я особи. Поняття та види
злочинів проти безпеки життя та здоров´я особи. Погроза вбивством.
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби. Незаконне розголошення лікарської таємниці.Зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Неналежне
виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Зараження
венеричною хворобою.Незаконне проведення аборту. Відмінність цього
злочину від тілесного ушкодження, пов’язаного з перериванням вагітності.
Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони
життя та здоров'я дітей. Незаконна лікувальна діяльність. Ненадання допомоги
хворому медичним працівником. Неналежне виконання професійних обов'язків
медичним або фармацевтичним працівником. Порушення прав пацієнта
Незаконне проведення дослідів над людиною. Порушення встановленого
законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Насильницьке
донорство.

58

Тема 5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ
ОСОБИ
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Поняття злочинів проти волі, честі та гідності особи. Класифікація злочинів,
передбачених розділом ІІІ Особливої частини КК України.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення
заручників. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Торгівля людьми
або інша незаконна угода щодо передачі людини. Незаконне позбавлення волі
або викрадення людини, вчинене щодо малолітнього. Підміна дитини.
Експлуатація дітей.
Тема 6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА
СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи. Поняття злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи. Класифікація злочинів, передбачених розділом ІУ
Особливої частини КК України.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Зґвалтування. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом. Примушування до вступу в статевий зв'язок. Злочини проти
нормального фізіологічного і духовного розвитку неповнолітніх. Статеві
зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Розбещення неповнолітніх.
Тема 7. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА
ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА
Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав людини і громадянина. Поняття злочинів проти виборчих,
трудових та інших особистих прав людини і громадянина. Класифікація
злочинів, передбачених розділом У Особливої частини КК України.
Злочини проти політичних прав. Перешкоджання здійсненню виборчого
права. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих
документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення
результатів виборів. Порушення таємниці голосування. Порушення
законодавства про референдум. Порушення рівноправності громадян залежно
від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій,
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громадських організацій. Перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів.
Злочини проти трудових прав. Грубе порушення законодавства про
працю. Грубе порушення угоди про працю. Примушування до участі у страйку
або перешкоджання участі у страйку. Невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом виплат. Порушення авторського права і
суміжних прав. Порушення прав на об'єкти промислової власності.
Злочини проти особистих прав. Порушення недоторканності житла.
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер.
Порушення недоторканності приватного життя. Ухилення від сплати аліментів
на утримання дітей. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних
батьків. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою,
щодо якої встановлена опіка чи піклування. Зловживання опікунськими
правами. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Незаконні дії щодо
усиновлення (удочеріння). Порушення права на отримання освіти. Порушення
права на безоплатну медичну допомогу. Пошкодження релігійних споруд чи
культових будинків. Незаконне утримування, осквернення або знищення
релігійних святинь. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Посягання
на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання релігійних обрядів.
Тема 8. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
Загальна характеристика злочинів проти власності. Поняття злочинів
проти власності. Спільні елементи та ознаки складів цих злочинів.
Класифікація злочинів, передбачених розділом УІ Особливої частини КК
України.
Корисливі злочини проти власності.
Розкрадання (викрадення), поняття, форми та види. Вилучення – як
основний спосіб розкрадання (викрадання). Момент закінчення розкрадання.
Крадіжка. Грабіж. Розбій. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом
електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання. Шахрайство.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем. Кваліфікуючи ознаки розкрадання (викрадення).
Корисні
злочини
проти
вланості
без
ознак
розкрадання.
Вимагання.Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання
довірою. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї.
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Некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або
пошкодження майна. Погроза знищення майна. Необережне знищення або
пошкодження майна. Порушення обов'язків щодо охорони майна. Придбання
або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.
Інші злочини проти власності.
Тема 9. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.
Ознаки господарської діяльності та поняття злочинів у сфері господарської
діяльності. Класифікація злочинів, передбачених розділом УІІ Особливої
частини КК України.
Злочини проти інтересів держави щодо регламентації порядку здійснення
господарської діяльності. Порушення порядку зайняття господарською та
банківською діяльністю. Зайняття забороненими видами господарської
діяльності. Фіктивне підприємництво. Порушення порядку здійснення операцій
з металобрухтом. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних
паперів.Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків. Незаконне
виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.
Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного
клейма. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних
паперів.
Злочини проти інтересів держави з регламентації зовнішньо-економічної
діяльності.Контрабанда. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або
транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Ухилення від повернення
виручки в іноземній валюті. Незаконне відкриття або використання за межами
України валютних рахунків.
Злочини проти інтересів держави з регламентації фінансової та кредитної
діяльності.Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних
цінних паперів чи білетів державної лотереї. Незаконні дії з документами на
переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських
рахунків, обладнанням для їх виготовлення.Легалізація (відмивання) грошових
коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Шахрайство з фінансовими
ресурсами. Фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства. Приховування
стійкої фінансової неспроможності. Незаконні дії у разі банкрутства.
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Злочини проти інтересів держави з регламентації бюджетної політики.
Порушення законодавства про бюджетну систему України. Видання
нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки
бюджету всупереч встановленому законом порядку. Злочини проти інтересів
держави з регламентації приватизації державного та комунального майна.
Незаконна приватизація державного, комунального майна. Незаконні дії щодо
приватизаційних паперів. Недотримання особою обов'язкових умов щодо
приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх
подальшого використання.
Злочини проти правомірної підприємницької діяльності. Протидія
законній
господарській
діяльності.
Порушення
антимонопольного
законодавства. Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю. Розголошення комерційної
таємниці
Злочини проти інтересів споживачів. Обман покупців та замовників.
Фальсифікація засобів вимірювання. Випуск або реалізація недоброякісної
продукції. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи
фіксування. Незаконне використання товарного знака.
Тема 10. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Загальна характеристика злочинів проти довкілля. Поняття злочинів
проти довкілля. Класифікація злочинів, передбачених розділом УІІІ Особливої
частини КК України.
Злочини проти екологічної безпеки. Порушення правил екологічної
безпеки. Порушення ветеринарних правил. Проектування чи експлуатація
споруд без систем захисту довкілля Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків
екологічного забруднення. Приховування або перекручення відомостей про
екологічний стан або захворюваність населення
Злочини проти збереження особливо охоронюваних об’єктів природи.
Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та
об'єктів природно-заповідного фонду.
Злочини проти збереження землі її надр та континентального шельфу.
Забруднення або псування земель. Порушення правил охорони надр.
Безгосподарське використання земель.Порушення законодавства про
континентальний шельф України.
Злочини проти збереження водойм та атмосферного повітря. Забруднення
атмосферного повітря.
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Порушення правил охорони вод. Забруднення моря.
Злочини проти збереження рослинного світу. Знищення або
пошкодження лісових масивів. Незаконна порубка лісу. Порушення
законодавства про захист рослин.
Злочини проти збереження тваринного світу. Незаконне полювання.
Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.
Тема 11. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. Поняття
злочинів проти громадської безпеки. Класифікація злочинів, передбачених
розділом ІХ Особливої частини КК України.
Злочини проти громадської безпеки, вчинювані злочинними
організаціями. Створення злочинної організації. Сприяння учасникам
злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Бандитизм.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Злочини проти громадської безпеки, пов’язані з тероризмом.
Терористичний акт. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Втягнення у вчинення
терористичного акту. Публичні заклики до вчинення терористичного акту.
Створення террористичної групи або терористичної організації. Сприяння
вчиненню терористичного акту.
Злочини проти громадської безпеки, пов’язані з предметами, які
становлять підвищену суспільну небезпеку. Викрадення, привласнення,
вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживанням службовим становищем. Незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами. Недбале зберігання
вогнепальної зброї або бойових припасів. Незаконне поводження з
радіоактивними матеріалами. Погроза вчинити викрадання або використати
радіоактивні матеріали. Порушення правил поводження з вибуховими,
легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами.
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих
речовин.
Злочини проти громадської безпеки, вчинені на об’єктах, які становлять
підвищену небезпеку. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять
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підвищену небезпеку для оточення. Порушення встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки.
Тема 12. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. Поняття
злочинів проти безпеки виробництва. Класифікація злочинів, передбачених
розділом Х Особливої частини КК України.
Злочини проти дотримання загальних правил охорони праці. Порушення
вимог законодавства про охорону праці.
Злочини проти дотримання правил виконання окремих видів робіт.
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у
вибухонебезпечних цехах. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.
Порушення правил, що стосуються безпечного використання
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.
Тема 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту. Поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Класифікація злочинів, передбачених розділом ХІ Особливої частини КК
України.
Злочини проти дотримання загальних правил безпеки руху та
експлуатації транспорту. Блокування транспортних комунікацій, а також
захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника
транспорту до невиконання своїх службових обов'язків. Порушення чинних на
транспорті правил.
Злочини проти правил безпеки руху та експлуатації окремих видів
транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту. Пошкодження шляхів сполучення і
транспортних засобів. Угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна. Порушення правил повітряних
польотів. Порушення правил використання повітряного простору. Самовільне
без нагальної потреби зупинення поїзда. Ненадання допомоги судну та особам,
що зазнали лиха. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні
суден.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами. Випуск в
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експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення
їх експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
убезпечення дорожнього руху . Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного
засобу.
Пошкодження
об'єктів
нафтопродуктопроводів.

магістральних

нафто-,

газо-

та

Тема 14. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА
МОРАЛЬНОСТІ
Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та
моральності. Поняття злочинів проти громадського порядку та моральності.
Класифікація злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої частини КК
України.
Злочини проти громадського порядку. Групове порушення громадського
порядку. Масові заворушення. Заклики до вчинення дій, що загрожують
громадському порядку. Хуліганство.
Злочини проти громадської моральностіі. Наруга над могилою, iншим
мiсцем поховання чи над тiлом померлого. Нищення, руйнування чи псування
пам'яток історії або культури. Жорстоке поводження з тваринами. Ввезення,
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних
предметів. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Cутенерство
або втягнення особи в заняття проституцією.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Тема 15. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО
ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ
Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення. Поняття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти
здоров’я населення. Класифікація злочинів, передбачених розділом ХІІІ
Особливої частини КК України.
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Злочини проти дотримання правил обігу наркотичних засобів, їх аналогів
або прекурсорів.Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів. Викрадення, привласнення, вимагання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без
мети збуту. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання прекурсорів. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів
або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем. Незаконне введення в організм наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів. Схиляння до вживання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконне публічне вживання
наркотичних засобів. Організація або утримання місць для незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів. Порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Використання
коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів. Викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства
або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким
обладнанням. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут
підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних
речовин або прекурсорів. Незаконна видача рецепта на право придбання
наркотичних засобів або психотропних речовин.
Злочини проти здоров’я населення. Порушення правил боротьби з
епідеміями. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення,
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих
речовин. Незаконна організація або утримання місць для вживання
одурманюючих засобів. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. Порушення
правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи
токсинами. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених
продуктів харчування чи іншої продукції.
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Тема 16. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ
ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНІХ КОРДОНІВ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Поняття злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Класифікація
злочинів, передбачених розділом ХІУ Особливої частини КК України.
Злочини проти обороноздатності України. Розголошення державної
таємниці. Втрата документів, що містять державну таємницю. Передача або
збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є
власністю держави. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів,
обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної
техніки.
Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову за
мобілізацією. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.
Злочини проти порядку перетинання державного кордону та переміщення
через нього предметів. Незаконне перетинання державного кордону. Незаконне
переправлення осіб через державний кордон України. Порушення правил
міжнародних польотів.
Тема 17. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Поняття
злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян. Класифікація злочинів, передбачених
розділом ХУ Особливої частини КК України.
Злочини проти державної символіки. Наруга над державними символами.
Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському
судні.
Злочини проти осіб, які виконують владні чи управлінські функції. Опір
представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену
громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону або військовослужбовцеві. Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу. Втручання у діяльність державного діяча. Погроза або
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насильство щодо працівника правоохоронного органу. Погроза або насильство
щодо державного чи громадського діяча. Умисне знищення або пошкодження
майна працівника правоохоронного органу. Посягання на життя працівника
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як
заручника. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина,
який виконує громадський обов'язок. Перешкоджання діяльності народного
депутата України та депутата місцевої ради. Умисне знищення або
пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов'язок.
Злочини проти авторитету органів влади та управління.
державних або громадських будівель чи споруд. Самовільне
владних повноважень або звання службової особи. Одержання
винагороди працівником державного підприємства, установи чи
Самоправство.

Захоплення
присвоєння
незаконної
організації.

Злочини проти волевиявлення громадян. Незаконне перешкоджання
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.
Злочини проти інформаційного забезпечення управлінської діяльності.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток,
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем
або їх пошкодження. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх
збут, використання підроблених документів. Незаконне використання
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Умисне
пошкодження ліній зв'язку.
Тема 18. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
(КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
Поняття злочинів у сфері використання електронно-комп'ютеріних систем та
комп'ютерних мереж. Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної
інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем. Порушення правил експлуатації автоматизованих
електронно-обчислювальних систем.
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Тема 19. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Поняття
злочинів у сфері службової діяльності. Класифікація злочинів, передбачених
розділом ХУІІ Особливої частини КК України.
Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади
або службових повноважень. Службове підроблення. Службова недбалість.
Одержання хабара. Давання хабара. Провокація хабара.
Тема 20. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. Поняття злочинів
проти правосуддя. Класифікація злочинів, передбачених розділом ХУІІІ
Особливої частини КК України.
Злочини проти конституційних прав особи, щодо якої здійснюється
правосуддя. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або утримання пiд
вартою. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Примушування давати показання. Постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
Злочини проти встановлення істини при здійсненні правосуддя. Завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Завідомо неправдиве
показання. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи
перекладача від виконання покладених на них обов'язків. Перешкоджання
з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від
давання показань чи висновку. Розголошення даних досудового слідства або
дізнання. Приховування майна. Приховування злочину.
Злочини проти реалізації права на захист. Порушення права на захист.
Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Погроза або
насильство щодо захисника чи представника особи. Умисне знищення або
пошкодження майна захисника чи представника особи. Посягання на життя
захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням
правової допомоги.
Злочини проти діяльності суддів. Втручання в діяльність судових органів.
Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.
Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи
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присяжного. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя
Злочини проти реалізації заходів безпеки. Невжиття заходів безпеки щодо
осіб, взятих під захист. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо
особи, взятої під захист.
Злочини проти виконання рішення суду. Невиконання судового рішення.
Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від
відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Злісна
непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що дезорганізують
роботу виправних установ. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти.
Втеча із спеціалізованого лікувального закладу. Порушення правил
адміністративного нагляду.
Тема 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКУ
НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)
Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення
військової служби (військових злочинів). Поняття військових злочинів.
Класифікація злочинів, передбачених розділом ХІХ Особливої частини КК
України.
Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. Непокора.
Невиконання наказу. Опір начальникові або примушування його до порушення
службових обов'язків. Погроза або насильство щодо начальника. Порушення
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності
відносин підлеглості.
Злочини проти порядку проходження військової служби. Самовільне
залишення військової частини або місця служби. Дезертирство. Ухилення від
військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.
Злочини проти порядку користування військовим майном та експлуатації
військової
техніки.
Викрадення,
привласнення,
вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових
речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем. Умисне знищення або пошкодження
військового майна. Марнотратство або втрата військового майна. Порушення
правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що
становлять підвищену небезпеку для оточення.
Злочини проти порядку несення спеціальних видів військової служби.
Порушення правил водіння або експлуатації машин. Порушення правил
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польотів або підготовки до них. Порушення правил кораблеводіння.
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Порушення
статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил
несення бойового чергування. Порушення статутних правил внутрішньої
служби.
Злочини проти порядку збереження військової таємниці. Розголошення
відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або
втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості.
Злочини проти порядку виконання службових обов’язків. Зловживання
військовою службовою особою владою або службовим становищем.
Перевищення військовою службовою особою влади чи службових
повноважень. Недбале ставлення до військової служби. Бездіяльність
військової влади. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни.
Залишення гинучого військового корабля.
Злочини проти порядку ведення бойових дій, законів і зіичаїв війни.
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Добровільна здача в
полон. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні.
Мародерство. Насильство над населенням у районі воєнних дій. Погане
поводження з військовополоненими. Незаконне використання символіки
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними.
Тема 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку. Поняття злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку. Класифікація злочинів, передбачених розділом
ХХ Особливої частини КК України.
Злочини проти миру. Пропаганда війни. Планування, підготовка,
розв'язування та ведення агресивної війни. Посягання на життя представника
іноземної держави. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний
захист.
Злочини проти безпеки людства. Застосування зброї масового знищення.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї
масового знищення. Екоцид. Геноцид.
Злочини проти міжнародного правопорядку. Порушення законів та
звичаїв війни. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця. Піратство. Найманство.
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Тема 23. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Особлива частина кримінального права зарубіжних держав. Значення
вивчення Особливої частини кримінального права зарубіжних держав.
Джерела Особливої частини кримінального законодавства держав - сусідів
України - Бєларусі, Росії, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польші та
ряду інших держав - США, Англії, Франції, Німеччини, Австрії, Італії. Загальна
характеристика Особливої частини кримінального права зарубіжних держав:
система особливої частини; відповідальність за окремі види злочинів.

ЛІТЕРАТУРА
Б. Особлива частина
І. Основна література до усього курсу Особливої частини
- Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник / Відп.
редактор заслужений діяч науки і техніки України Є.Л. Стрельцов. Х.:
Одіссей, 2009. – 328 с.
- Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник/Отв.
редактор засл. Деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук,
профессор Е.Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 720 с.
- Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ.
юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та
ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - КиївХарків: Юрінком Інтер. Общая и ОсоПраво, 2001.
- Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В.,
Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред.
Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.
- Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів
юрид. вузів і фак. /За ред. проф.П.С.Матишевського, доц. П.П.Андрушка,
С.Д.Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997.
- Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина:
Підручник для студ юрид. вузів і фак.-К.: А.С.К., 2001.
- Курс советского уголовного права . В 5 т. Л.: ЛГУ, 1968-1981.
- Курс советского уголовного права . В 6 т. М.: Наука, 1970-1971.
- Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання
шосте, перероблене та доповнене/ Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.: ТОВ
«Одіссей», 2009. – 816 с.
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- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5
квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К.,
2001.
- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під
заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум,
2001.
- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За
станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1
грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002.
Законодавство і практика його застосування
- Конституція України
- Кримінальний кодекс України
- Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах. –
К.: Алерта, ЦУЛ, 2011. – 400 с.
- Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних
справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). К.:
Юрінком.- 1998.- 288 С.
- Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1996.-№6.-176 С.
- Практика судів України в кримінальних справах. // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1993.-№4.-352 С.
- Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995. // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України.-1996.-№3.-К.: Юрінком.-1996.330 С.
- Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины.-К.:
Юринком.-1995.-224 С.
- При застосуванні Конституції України при здійсненні правосудді.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11. 1996 р.
- Убийства, изнасилования и другие преступления против личности:
Сборник судебных решений по уголовным делам.-К.: "Знання".-1993.-240 С.
Курси , підручники, навчальні посібники
•
Курс советского уголовного права . Т.1-5.-Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та.1968-1981.
•
Курс советского уголовного права . В шести томах.-М.: Наука.-19701971.
•
Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая.К.: Наукова думка.-1985.-448 С.
•
Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть
Особенная.-К.: Наукова думка.-1985.-455 С.
•
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для
студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко
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ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, П.П.Андрушка. -К.: ЮРІНКОМ
ІНТЕР.-1999.-896 С.
•
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для
студентів юрид. Вузів і фак. М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін. За
ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація-Х.: Право.-1997.-368
С.
•

Бібліографічні та довідкові видання
•
Советское уголовное право: Библиография. 1917-1960. / Сост.
Ф.М.Аскназий, Н.В.Маршалова. Отв. Ред. И.И.Солодкин.-М.: Госюриздат.1961.-323 С.
•
Советское уголовное право . Библиографический справочник (1961-1980
г.г.). / Составитель А.С.Горелик.-М.: Юрид. Лит.-1983.-416 С.
•
Советское уголовное право . Библиографический справочник (1981-1985
г.г.). / Составитель А.С.Горелик.-Красноярск: Изд-во Краснояр. Ун-та.-1987.184 С.
•
Бібліографія робіт з
кримінального
права , опублікованих у
періодичних виданнях у 1986-1998 р.р. / Уклали: М.Лев, В.Навроцький.Львів: Юрид. Ф-т ЛДУ ім. І.Франка.-1999.-48 С.

2. Основна література до окремих тем Особливої частини
Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права України
- Зеленецкий В.С. Количественный подход к характеристике структурных
элементом Особенной части Уголовного кодекса Украины. - Харьков:
Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив.2001. – С.28.
- Навроцький В. Вступ до Особливої частини кримінального права
України. Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний
факультет Львівського держ. у-ту ім. Івана Франка. - 1997. – С.32 С. (с.4-17).
- Хавронюк М.І. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК:
наукові дослідження та деякі висновки. / За ред. М.І.Мельника. //
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. - К.: “А.С.К.”.-2001. С.211-276.
Тема 2. Основи кримінально-правової кваліфікації
- Благов Е.В. Основы применения уголовного права . - Ярославль:
Ярослав. госуд. ун-т. - 1992. – С.78.
- Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. 2-е изд., доп. - Киев:
Политиздат Украины. - 1985.- С.120.
74

- Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.:
АО «Центр ЮрИнфоР».-2001. – С.316.
- Коржанскьий М.Й. Кваліфікація злочинів. - К.: Атіка, 2001.
- Кругликов Л.Л., Савинов М.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие,
виды, влияние на квалификацию преступлений: Учебн.пособие. - Ярославль:
Яросл. ун-т.-1989.- С.88.
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ.1999. - С.304.
- Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. - М.: Изд-во
Москов ун-та. - 1984. – С.181.
- Навроцький В. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій. - Львів:
Львівський держ. ун-т. - 1993. –С. 84.
- Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. К.: Атіка. - 1999. – С.464.
- Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. - Волгоград. : НИИРИО
ВСШ МВД СССР. - 1973
- Наумов А.В., Новиченко А.С. Закони логики при квалификации
преступлений. - М.: Юрид.лит. - 1978. – С.104.
- Свидлов Н.М. Специальные нормы и квалификация преступлений
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Післямова
Вивчення кримінального права як навчальної дисципліни передбачає, і
повинно надати можливість орієнтуватися в складних положеннях
кримінального законодавства, практики його застосування. Це також
повинно допомогти розуміти положення науки кримінального права, основ
правотворчої діяльності процесів криміналізації та декриміналізації,
пеналізації та депеналізації. Взагалі вивчення цієї навчальної дисципліни
буде сприяти формуванню у студентів і слухачів навичок в якісній правовій
оцінці виникаючих ситуацій, наданню таким рішенням необхідної якості,
залученню для цього правових положень, рішень судової практики і т.і.
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