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КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ОК15 

2) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2019/2020 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність: 081 «Право» 

8) Компонента спеціальності: обов’язкова  

9) Семестр: ІІІ 

10) Цикл дисципліни: дисципліна професійної підготовки 

11) Викладач (розробник карти):  к.ю.н. Кубальський Вячеслав Нарцизович 

Ауд. 431 центрального корпусу КНУБА 

E-mail: kubalskyi.vn@knuba.edu.ua 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс). «Конституційне право 

України», «Теорія держави і права» 

14) Мета курсу:  засвоєння законодавчого визначення основних понять кримінального права; ознайомлення з 

найважливішими інститутами та положеннями Загальної та Особливої частини Кримінального Кодексу 

України; набуття навичок самостійного комплексного аналізу складу кримінального правопорушення, а також 

вміння визначення конкретних елементів відповідних складів кримінальних правопорушень; відпрацювання 

навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення 

конкретних ситуаційних задач; формування науково обґрунтованих знань про закон про кримінальну 
відповідальність та кримінальну відповідальність загалом, а також про тенденції розвитку законодавства 

України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи 

кримінально-правової боротьби зі злочинністю.   

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 
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1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

ДСК2 

ДСК4 

2. ПРН03. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел. 

Обговорення 
під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ІК 
ЗК01 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

3. ПРН04. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 
робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 
СК07 

СК08 

СК12 

ДСК2 

4. ПРН05. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

СК01 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 
СК13 

5. ПРН06. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

СК01 

СК04 

СК07 

СК08 

СК13 

6. ПРН07. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 
контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

СК01 

7. ПРН08. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного і всебічного встановлення певних 

обставин. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 
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8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

9. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 
робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

СК04 

СК07 
СК08 

СК12 

ДСК2 

ДСК4 

10. ПРН14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 
СК13 

11. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

12. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів та норм 

фундаментальних галузей права. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 
робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

СК01 

СК04 
СК07 

СК08 

13. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

СК01 

СК04 

СК07 

СК08 

СК13 

ДСК2 

14. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові висновки. 

Обговорення 

під час занять, 
тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ІК 

ЗК01 
ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

ДСК2 
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15. ПРН23. Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у  різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 

СК07 

СК08 

ДСК4 

 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
-  положення кримінального законодавства України;  

- загальні положення кваліфікації кримінальних правовпорушень;  

- елементи складів кримінальних правопорушень;  

- інститути кримінального права;  

- систему та види кримінальних покарань, умови та порядок їх застосування;  

- види кримінальних правопорушень та їх склад; 

- основні положення кримінально-правової доктрини; 

- підходи судової практики щодо тлумачення і застосування кримінального законодавства 

України. 

вміти:  

- правильно тлумачити кримінально-правові норми;  
- тлумачити чинне кримінальне законодавство, використовувати теоретичні знання у 

правозастосовній практиці;  

- правильно застосовувати норми Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу 

України під час кримінально-правової кваліфікації;  

- кваліфікувати кримінальні правопорушення у точній відповідності з законом;  

- визначати характер та справедливість покарання обраного за конкретною справою;  

- характеризувати складові елементи окремих складів кримінальних правопорушень; 

- застосовувати кримінально-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій; 

- надавати точну кримінально-правову оцінку діянням осіб. 

 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна робота 

студента 

 110 66  Контрольна робота 

– 2  

94 

 
Тема 

Питання 

Лек. 

год. 

ПрЗ 

год. 

Літ-ра Звіт-ть 

студ. 

МОДУЛЬ 1.  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) 

Змістовий модуль 1.  Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права України. Закон про 

кримінальну відповідальність. Поняття кримінального правопорушення. Кримінальна відповідальність. 

Склад кримінального правопорушення 

1. Поняття кримінального права. 

Закон про кримінальну 

відповідальність. Чинність 

закону про кримінальну 

відповідальність у часі та 

просторі. 

6 4 1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

[Електронний ресурс]. URL: http:// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA

/96-%D0%B2%D1%80.  

2.  Кримінальний кодекс України від 

05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

3. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / за ред. М. І. 

Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., 
переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 

1384 с.  

Обговоре

ння на 

практичн

их 

заняттях; 

есе; тести 
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4. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / Д.С.Азаров, 

В.К.Грищук, А.В.Савченко та ін.; за заг. ред. 

О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. К.: 

Юрінком Інтер, 2017. 1064 с.  

5. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України [текст] / За заг. 

ред. Литвинова О.М. К.: «Центр учбової 

літератури», 2017. 528 с. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

http://cul.com.ua/preview/npk_kk_2016.pdf  
6. Александров Ю.В. Кримінальне право 

України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.І., Дудоров О.О. 

К.: Атіка, 2008. 376 с. 

7. Вознюк А.А. Кримінальне право 

України. Загальна частина: конспект лекцій / 

А.А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О.О. 

Дудорова.К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 

с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456

789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf  
8. Грищук В.К. Кримінальне право 

України: Загальна частина: Навч. посіб. для 

студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. К.: Ін 

Юре, 2006. 568 с. 

9. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. 

Кримінальне право: Навчальний посібник / За 

заг. ред. М.І. Хавронюка. К., 2014. 944 с. Режим 

доступу: https://www.osce.org/uk/project-

coordinator-in-ukraine/358166?download=true.  

10. Кримінальне право України: Загальна 

частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В.І. 

Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. 
Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переробл. і 

допов. Х. : Право, 2010. 456 с. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/

UgolovPravoZag.pdf.  

11.  Сухонос В.В. Кримінальне право 

України. Загальна частина [текст]: підручник / 

В.В. Сухонос. Суми: Університетська книга, 

2016. 375 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/524
39  

2. Кримінальна відповідальність 

та її підстави. Поняття 

кримінального правопорушення. 

Класифікація кримінальних 

правопорушень. 

6 4 1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

[Електронний ресурс]. URL: http:// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA

/96-%D0%B2%D1%80.  

2.  Кримінальний кодекс України від 

05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

3. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / за ред. М. І. 

Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., 

переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 

1384 с.  
4. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / Д.С.Азаров, 

Обговоре

ння на 

практичн

их 

заняттях; 

есе; тести 
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В.К.Грищук, А.В.Савченко та ін.; за заг. ред. 

О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. К.: 

Юрінком Інтер, 2017. 1064 с.  

5. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України [текст] / За заг. 

ред. Литвинова О.М. К.: «Центр учбової 

літератури», 2017. 528 с. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

http://cul.com.ua/preview/npk_kk_2016.pdf  

6. Александров Ю.В. Кримінальне право 

України. Загальна частина: Підручник / 
Александров Ю.В., Антипов В.І., Дудоров О.О. 

К.: Атіка, 2008. 376 с. 

7. Вознюк А.А. Кримінальне право 

України. Загальна частина: конспект лекцій / 

А.А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О.О. 

Дудорова.К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 

с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456

789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf  

8. Грищук В.К. Кримінальне право 

України: Загальна частина: Навч. посіб. для 
студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. К.: Ін 

Юре, 2006. 568 с. 

9. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. 

Кримінальне право: Навчальний посібник / За 

заг. ред. М.І. Хавронюка. К., 2014. 944 с. Режим 

доступу: https://www.osce.org/uk/project-

coordinator-in-ukraine/358166?download=true.  

10. Кримінальне право України: Загальна 
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безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення 

проти громадського порядку та моральності. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів та інші кримінальн правопорушення проти здоров'я населення. Кримінальні правопорушення у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. Кримінальні правопорушення у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

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

правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 
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Кримінальне право: Навчальний посібник / За 
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4. Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини : 

Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV  
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Лабораторне: Не передбачено НП. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Тематика індивідуальних завдань та контрольних робіт (на вибір студентів)  
 

1. Система курсу Загальної частини кримінального права України. 

2. Загальноправові принципи. 

3. Основні джерела сучасного кримінального права України. 

4. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину. 

5. Злочини та інші правопорушення: основні відмінності. 

6. Формула кваліфікації злочину. 

7. Основний та додатковий безпосередні об’єкти злочину. 
8. Основні різновиди причинового зв’язку. 

9. Основні правила встановлення віку суб’єкта злочину. 

10. Складна вина. 

11. Поняття фізіологічного афекту. 

12. Добровільна відмова за чинним КК України. 

13. Критерії поділу співучасті на форми та види.  

14. Форми множинності злочинів. 

15. Затримання особи, що вчинила злочин. 

16. Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. 
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17. Діяння, пов’язане з ризиком. 

18. Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримінально-правового регулювання. 

19. Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

20. Покарання в системі заходів кримінально-правового впливу. 

21. Смертна кара як вид покарання в кримінальному праві окремих держав. 

22. Дотримання при призначенні покарання положень Загальної частини КК України. 

23. Основні правила складання покарань. 

24. Заміна покарання більш м’яким. 

25. Звільнення від покарання та його відбування на підставі закону України про амністію або акта 

про помилування. 

26. Мета примусових заходів медичного характеру. 
27. Види примусових заходів медичного характеру. 

28. Особливості погашення та зняття судимості в осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку. 

29. Судовий прецедент як джерело англійського кримінального права. 

30. Особливості відповідальності за незакінчений злочин та за співучасть у злочині за 

кримінальним правом зарубіжних держав. 

31. Основні інститути, що стосуються злочину, за кримінальним правом Франції та ФРН. 

32. Загальна характеристика Особливої частини Кримінального права.  

33. Кваліфікація кримінальних правопорушень.  

34. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.  

35. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя.  
36. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти здоров’я.  

37.  Загальна характеристика з кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.  

38. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої недоторканості.  

39. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина.  

40. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти власності.  

41. Загальна характеристика кримінальних правопорушень в сфері господарської діяльності.  

42. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля. 

43. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.  

44. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва.  

45. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту.  
46.  Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадського порядку і 

моральності.  

47. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

48.  Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.  

49. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

50. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання електронно 

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

51. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.  
52. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти правосуддя.  

53.  Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення 

військової служби. 

 
Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково.  

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 
1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до теми. 

Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі 

Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 

міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 
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Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 
Зміст практичних завдань 

 

1. К. їхав на своєму автомобілі з Черкас до Києва. На дорозі він побачив збиту кимось людину. 

Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в небезпечному для життя стані, бо має значні 

тілесні ушкодження. Побоюючись, що його можуть визнати винним в наїзді на людину, К. залишив 

потерпілого на дорозі і нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці пригоди. Чи підлягає К. 
кримінальній відповідальності? Відповідь поясніть.  

2. Між директором птахофабрики Ч. і суддею П., які проживали на одному поверсі у 

багатоквартирному будинку, склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., будучи злим на П. та 

перебуваючи у стані сп’яніння, зустрів останнього біля кабіни ліфта та наніс йому тяжке тілесне ушкодження, 

що спричинило смерть потерпілого. Кваліфікуйте дії Ч.  

3. Під час сварки А. наніс Б. два удари кулаком в обличчя. Останній не втримався на ногах, впав 

спиною на асфальт, в результаті чого отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть. 

Кваліфікуйте дії А.  

4. Між Н. та С. на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Н., бажаючи хоч якось дошкулити С., схопила 

з письмового столу ніж для паперу та з силою вдарила останнього 22 у живіт. Вістря ножа увійшло до черевної 

порожнини С. на декілька сантиметрів, але внутрішні органи не пошкодило. С. потрапив до лікарні, але вже за 
шість днів був виписаний, а на сьомий день вийшов на роботу. Кваліфікуйте дії Н.  

5. Майстер будівельної дільниці І., керуючи роботами по зведенню 26-поверхового житлового 

будинку, всупереч вимогам будівельних норм і правил допустив до виконання монтажних робіт робітників без 

необхідних захисних пристроїв і засобів. Внаслідок цих порушень робітник А., який працював без 

страхувального паску, впав з висоти шести метрів і отримав тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії І.  

6. Д. систематично знущався над своєю дружиною, неодноразово погрожував їй вбивством. 

Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз почав її бити і, погрожуючи скинути з балкона, вимагав, щоб 

вона сама стрибнула з нього. Коли він заявив, що візьме ножа, дружина не витримала нервового напруження і 

стрибнула з балкона другого поверху, наслідком чого стали тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла показала, що, 

стрибаючи з балкона, хотіла покінчити життя самогубством. Кваліфікуйте дії Д.  

7. Д., відбувши покарання у виді позбавлення волі, повернувся до своєї співмешканки Ю. та 
дізнався, що вона наразі проживає у фактичному шлюбі з Ж. Д. почав переслідувати Ю.: систематично бував у 

неї за місцем роботи, супроводжував додому, наближався на вулиці, стукав кулаками у вікна та двері, 

телефонував у різний час доби, умовляючи вигнати Ж. та впустити його до квартири і «жити як раніше». Ю. 

звернулася до територіального відділу НПУ із заявою, що вона зазнає психологічного насильства. Чи підлягає 

Д. кримінальній відповідальності?  

8. Мешканець Фастівського району Київської області Г. незаконно виростив мак на своїй 

присадибній ділянці. Після збору врожаю вимолотив зерно маку, а макову солому зберігав та виготовляв з неї 

ацетильований опій як для власного вживання, так і з метою збуту. Кваліфікуйте дії Г.  

9. В., повернувся додому з відрядження та застав свою дружину Г. з сусідом К. під час статевих 

зносин. На сильне його обурення К. почав висміювати В., висловлюючи образливі зауваження щодо його 

зовнішності, стану здоров’я та незадовільного матеріального становища, а Г. заявила, що не бажає надалі 

продовжувати сімейні стосунки з таким нікчемним, за її словами, чоловіком. Сильно обурений такими словами, 
В. схопив ножа і наніс численні удари дружині та сусіду. Від заподіяних тілесних ушкоджень обидва померли 

на місці. Кваліфікуйте дії В.  

10. А., працюючи начальником відділу кадрів заводу, видав своєму знайомому Б. фіктивну довідку 

про те, що той працював на заводі 5 років, чим збільшив його трудовий 23 стаж. Довідку Б. взяв для того, щоб 

належним чином оформити пенсію, що і зробив згодом, пред’явивши її у відповідні установи. Пенсію Б. 

отримував протягом року в загальній сумі 60000 гривень. Кваліфікуйте дії А. та Б.  

11. К. і Т. зустріли у сквері чотирнадцятирічну Р. З метою задоволення з нею статевої пристрасті, 

вони почали пригощати Р. спиртними напоями. Переконавшись, що Р. перебуває у стані сильного алкогольного 

сп’яніння, К. здійснив спочатку оральне, а потім вагінальне проникнення, а Т. лише тримав потерпілу. 

Кваліфікуйте дії К. та Т.  

12. С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. При допиті з метою примусити його 
давати показання, що саме він вчинив злочин, в якому його підозрюють, слідчий застосував до нього 

насильство, заподіявши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Кваліфікуйте дії слідчого.  

13. Н., обурений тим, що продавець Ш. подала йому брудний стакан з напоєм, а потім відмовилася 

його замінити чи повернути гроші, поїхав автомобілем додому, взяв там мисливську рушницю і повернувся на 

місце, де працювала Ш. Після цього Н двічі вистрелив шротом у прилавок, пошкодивши охолоджувальний 

агрегат. Коли Н. стріляв, нікого поблизу не було. Ш., побачивши Н. з рушницею, теж сховалася. Кваліфікуйте 
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дії Н.  

14. З. проник у дім Г., яка в стані сильного сп'яніння спала на підлозі. Скориставшись цим, він 

зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову вбив потерпілу. Мотивом злочину стали ті обставини, що раніше за 

заявою потерпілої З. був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Кваліфікуйте 

дії З.  

15. Х. і Щ., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до 

підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Х. 

виповнилося 18 років, а Щ. – 13 років. Кваліфікуйте дії Н. та С.  

16. У ніч на 30 грудня минулого року в Голосіївському парку м. Києва водій одного з 

автогосподарств Г. зрубав 30 ялинок. Завантаживши їх на закріплений за ним автомобіль, він потім відвіз їх на 

міський ринок, де і продав, виручивши 12000 гривень. Кваліфікуйте дії Г.  
17. Перебуваючи на посаді голови районної державної адміністрації, Л. наказав директору 

місцевої школи К., яка одночасно була головою виборчої комісії на одній з дільниць, під час підрахунку голосів 

зіпсувати значну кількість бюлетенів з голосами за певного кандидата. К. виконала вказівку Л. Кваліфікуйте дії 

Л. та К.  

18. І. з метою примусити Я. вступити з ним в шлюб, почав збирати інформацію про її особисте 

життя, а в подальшому погрожував розповсюдити фото і відео компрометуючого змісту в соціальних мережах, 

якщо Я. відмовить на його пропозицію. Кваліфікуйте дії І.  

19. Ф. та Т. на належній останньому автомашині „Жигулі” приїхали до лісу на полювання. Не 

маючи відповідного дозволу, вони біля чотирьох годин обережно ходили та вистежували лося, аж поки його не 

застрелили. М’ясо здобичі „мисливці” поділили між собою та за допомогою автомобіля відвезли його додому. 

Кваліфікуйте дії Ф. та Т.  
20. Раніше судимий за грабіж З., розбивши вікно, в нічний час проник в приміщення кафе з метою 

вчинення крадіжки з каси. Оглянувши приміщення, З. нічого цікавого для себе не знайшов і, залишивши 

будівлю, прихопив з собою кілька пляшок спиртного на загальну суму 190 гривень. Кваліфікуйте дії З.  

21. К., бажаючи допомогти своєму брату уникнути відповідальності за вчинене ним хуліганство, 

зустрівся зі свідком Т. і попросив дати “бажані” для брата показання. Т. погодився і дав на слідстві і в суді такі 

показання, за що отримав від К. 5 тис. доларів США. Кваліфікуйте дії К. і Т.  

22. Ф., слідуючи по місту на закріпленому за ним автомобілі МАЗ, через власну неуважність 

вчинив наїзд на Г., спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. На місці пригоди Ф. автомобіль не зупинив і 

допомоги потерпілому не надав. Кваліфікуйте дії Ф.  

23. О. та С. ввечері прийшли додому до З. і почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 

10 тис. гривень сестрі О. Строк сплати боргу, згідно укладеного договору позики, закінчився три місяці тому. З. 

пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав, О. та С. знову прийшли до З. та побили його, 
примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. З. були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що 

потягли за собою короткочасний розлад здоров’я. Кваліфікуйте дії О. та С.  

24. Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заважав роботі сільського сходу - стукав у 

двері клубу, кричав, погрожував ножем завідуючому клубом П., який не пускав його туди в такому стані. 

Кваліфікуйте дії Б.  

25. Л. тримав заряджену мисливську рушницю в кімнаті на стіні. Одного разу його 11-річний син 

Микола взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом з рушниці вбив свого товариша. 

Кваліфікуйте діяння Л. та його сина Миколи.  

26. Під час митного огляду в зоні митного контролю аеропорту “Бориспіль” працівниками митниці 

у пасажира А. при виїзді з України було знайдено та вилучено 2 пістолети та 20 набоїв до них, які він зберігав і 

носив без відповідного дозволу. Кваліфікуйте дії А.  
27. Засуджений до позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину У. тимчасово 

перебував у слідчому ізоляторі. Повертаючись з прогулянки, він напав у подвір’ї на контролера, якого збив з 

ніг, а потім вибіг через центральні ворота слідчого ізолятора, що зачинялися після виїзду автомобіля, та зник у 

невідомому напрямку. Кваліфікуйте дії У.  

28. О., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, із хуліганських спонукань учинив вночі в 

будинку свого тестя сварку. Він нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, шибки у 

вікнах, та заподіяв тестю тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для приборкання хулігана мешканці села 

викликали працівників поліції, які пред’явили вимогу до К. припинити незаконні дії. Проте той вчинив опір, 

поєднаний з насильством, і вдарив палицею по руці одного працівника поліції, заподіявши йому легкі тілесні 

ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Кваліфікуйте дії О.  

29. М., працюючи в управлінні житлового забезпечення міста та використовуючи своє службове 

становище, одержувала матеріальну винагороду за сприяння у наданні квартир пільговим категоріям громадян. 
Від Ш. вона отримала 15 тис. доларів США, а від С. – 25 тис. доларів США. Кваліфікуйте дії М.  

30. На одному з мітингів в обласному центрі депутати місцевої ради К. та Д. висловили своє 

незадоволення діяльністю вищих органів державної влади України та запропонували створити на території їх 
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області власну державу, а потім приєднати її до сусідньої іноземної держави. Їх підтримали учасники мітингу 

С. та П., які зірвали з будівлі мерії державний прапор України та підняли прапор цієї іноземної держави. 

Кваліфікуйте дії названих осіб. 

 

Самостійна робота студента:  
1.Лекції – 20 год. 
2. Практичні заняття – 30 год. 

3. Індивідуальне завдання (реферат) – 16 год. 

4. Залік – 6 год. 

5. Іспит – 22 год. 

 

17) Залік+Іспит 

 

                         Питання підсумкового контроля:  
 

1. Поняття кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права, зв’язок і відмінність 

між ними.  

2. Поняття кримінального закону, його ознаки і значення. Система кримінального закону.   

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Зворотна дія закону про кримінальну 

відповідальність в часі. Чинність кримінального закону за колом осіб.   

4. Тлумачення кримінального закону. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України по 
застосуванню кримінального законодавства та правові позиції Верховного Суду, їх юридична природа і 

значення.  

5. Поняття кримінального правопорушення. Ознаки кримінального правпорушення та їх 

характеристика. Відмінність кримінального правопорушення від інших правопорушень.  

6. Класифікація кримінальних правопорушень, її критерії і кримінально-правове значення.  

7. Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності.   

8. Поняття і значення складу кримінального правопорушення. Співвідношення понять «злочин» і 

«склад злочину».  Ознаки складу злочину.   

9. Види складу злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. 

10.  Поняття і значення об’єкту кримінального правопорушення. Класифікація об’єктів 
кримінального правопорушення, її критерії і значення.   

11. Поняття предмета кримінального правпорушення, його відмінність від об’єкту кримінального 

правопорушення, знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення.   

12. Значення предмета кримінального правопорушення.  

13. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. Злочинне 

діяння. Форми злочинного діяння.   

14. Поняття і ознака злочинної дії.  Поняття і ознаки злочинної бездіяльності.   

15. Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. Матеріальні і формальні 

склади злочинів.  

16. Причиновий зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками, його значення. Спосіб, 

засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину та їх кримінально-правове значення.  

17. Поняття і ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. Спеціальний суб’єкт кримінального 
правопорушення.  

18.  Осудність, як одна з ознак суб’єкта кримінального правопорушення. Поняття та критерії 

неосудності, кримінально-правове значення неосудності.   

19. Обмежена осудність та її критерії. Наслідки визнання особи обмежено осудною.  

20. Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.   

21. Поняття і зміст вини. Форми вини, критерії їх виділення.  

22. Умисел і його види.   

23. Необережність і її види.   

24. Мотив і мета кримінального правопорушення, їх кримінально-правове значення.   

25. Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення.  

26. Поняття і ознаки готування до кримінального правопорушення.   
27. Поняття і види замаху на кримінальне правопорушення.  

28. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Форми співучасті у злочині, 

критерії і значення їх виділення.  

29. Види співучасників у злочині.  
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30. Поняття, види і ознаки множинності злочинів.   

31. Поняття і види повторності злочинів. Поняття і ознаки сукупності злочинів.    

32. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочину.  

33. Необхідна оборона. Уявна оборона.  

34. Затримання злочинця. Крайня необхідність.   

35. Фізичний або психічний примус. Виконання обов’язкового наказу як обставина, що виключає 

злочинність діяння.   

36. Діяння, пов’язане з ризиком та його кримінально-правова характеристика.   

37. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння.  

38. Поняття, підстави і правові наслідки та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. 
Види звільнення від кримінальної відповідальності.  

39. Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного примусу і 

заходів громадського впливу.  

40. Поняття, ознаки і значення системи покарання. Види покарань. Основні і додаткові покарання. 

Покарання, що можуть застосовуватися як основні і як додаткові.  

41. Загальні засади призначення покарання, їх поняття, зміст.   

42. Види обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання та їх характеристика.   

43. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 

44. Амністія та помилування як види звільнення від відбування покарання.  

45. Поняття та правові наслідки судимості. Погашення судимості. Строки погашення судимості. 

Зняття судимості.  
46. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.  Особи, до яких застосовуються 

примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру.  

47. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації. 

48. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та їх характеристика. 

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

49. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру.  

50. Види покарань, які застосовуються щодо осіб, які вчинили злочин в неповнолітньому віці.   

51. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади.  

52.  Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.   

53. Державна зрада.  
54. Шпигунство. 

55.  Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду і 

шпигунство.  

56. Відмежування диверсії від умисного знищення або пошкодження майна та терористичного 

акту.  

57. Поняття та види вбивств.  

58. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин.  

59.  Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин. 

60. Відмежування погрози вбивством від готування до вбивства і замаху на вбивство.  

61. Доведення до самогубства.  

62. Поняття тілесних ушкоджень, їх відмінність від нанесення удару, побоїв і мордування.  
63.  Умисне тяжке тілесне ушкодження.  

64.  Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від 

умисного вбивства та вбивства через необережність.  

65. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.  

66.  Умисне легке тілесне ушкодження.  

67.  Катування. 

68. Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані.  

69.  Відмежування ненадання допомоги хворому медичним працівником від неналежного 

виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.  

70. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.  

71.  Захоплення заручників.  
72. Відмежування незаконного позбавлення волі або викрадення людини від захоплення 

заручників.  

73. Торгівля людьми.  
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74.  Зґвалтування.  

75. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки зґвалтування. 

76. Відмежування розбещення неповнолітніх від статевих зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості.  

77.  Предмет кримінальних правопорушень проти власності  

78.  Крадіжка.  

79.  Грабіж.  

80.  Розбій.  

81. Шахрайство.  

82.  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем.  
83.  Вимагання.  

84. Умисне знищення або пошкодження чужого майна.  

85.  Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки викрадення чужого майна.  

86. Відмежування крадіжки від грабежу. 

87. Відмежування розбою від вимагання.  

88. Відмежування грабежу від розбою.  

89.  Відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою.  

90. Відмежування крадіжки від привласнення чи розтрати чужого майна. 

91. Відмежування шахрайства від шахрайства з фінансовими ресурсами. 

92. Контрабанда.  
93. Шахрайство з фінансовими ресурсами.  

94. Фіктивне підприємництво.  

95. Протидія законній господарській діяльності.  

96. Відмежування примушування до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань від 

вимагання.  

97. Створення злочинної організації.  

98. Бандитизм.  

99. Терористичний акт.  

100. Звільнення від кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи 

терористичної організації.  

101. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.  

102. Порушення вимог законодавства про охорону праці.  
103. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами.  

104. Відмежування незаконного заволодіння транспортним засобом від злочинів проти власності.  

105. Хуліганство.  

106. Відмежування групового порушення громадського порядку від хуліганства.  

107. Предмет кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

108. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

109. Відмежування розголошення державної таємниці від втрати документів, що містять державну 

таємницю.  
110. Поняття та ознаки офіційного документа як предмета злочину.  

111. Відмежування посягання на життя працівника правоохоронного органу від умисного вбивства 

у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку.  

112. Відмежування підкупу працівника державного підприємства, установи чи організації від 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.  

113. Службова особа як суб’єкт кримінального правопорушення за кримінальним правом України: 

поняття, види.  

114. Суб’єкт кримінальних правопорушень, вчинених у сфері професійної діяльності пов’язаної з 

наданням публічних послуг. 

115.  Неправомірна вигода як предмет кримінальних правопорушень  у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

116. Зловживання владою або службовим становищем.  
117.  Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.  

118. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.  

119. Незаконне збагачення.  
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120. Службова недбалість.  

121. Відмежування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 

органу від зловживання владою або службовим становищем.  

122. Відмежування зловживання владою або службовим становищем від службової недбалості.  

123. Поняття та ознаки вимагання неправомірної вигоди.  

124. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення 

у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.  

125. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови.  

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

пов’язаною із здійсненням правосуддя. 
127. . Відмежування завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання 

під вартою від незаконного позбавлення волі.  

128. Відмежування завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину від завідомо 

неправдивих показань.  

129. Відмежування дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань від злісної непокори 

вимогам адміністрації установи виконання покарань.  

130. Суб’єкт кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової 

служби (військових злочинів). 

 
                             

Розподіл балів, які отримують студенти 

IIІ семестр (залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Підсумковий тест Сума 

М1 

ЗМ1 ЗМ2 

30 30 20 20 100 

ІV семестр (іспит) 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Іспит Сума 

М2 

ЗМ3 ЗМ4 

25 25 20 30 100 

 

 

Примітки. 
1. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

2. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання 

заліку.  

3. Студент має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує 
інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 
Політика щодо відвідування 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та 

надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 
2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 
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4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

 

18) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  110/20 

2. 
Практичне 

заняття 
66/30 

3. 
Лабораторні 

заняття 
 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
2 Контрольні роботи/16 

5.  
Форма 

контролю 

Залік/6 

Іспит/22 

 Всього годин 176/94 

20) Сума всіх годин: 270 

21) Загальна кількість кредитів ЕСТS  9,0 

22) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 176(5,87) 

23) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
94(3,13) 

24) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС ,  забезпечених навчальним планом: 94(3,13) 

 
 

          Затверджено: 

………………………….….   ………………………………………………….... 
 (дата і підпис розробника)                                   (підпис завідувача кафедрою) 

 

 

 




