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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

теми 
Назва теми  

Кількість годин 

Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р

ак
).

 

Л
аб

о
р

. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. Кримінальне право як галузь права та 
юридична наука. Джерела кримінального права 

України  
14 2 - 

- - 
12 

2. Тема 2. Кримінальний закон 12 - 2 - - 10 
3. Тема 3. Поняття кримінального правопорушення та 

його види  
12 - 2 

- - 
10 

4. Тема 4. Поняття кримінальної відповідальності,  

склад кримінального правопорушення та  його види 
14 2 - 

- - 
12 

5. Тема5. Об’єкт кримінального правопорушення 14 2 - - - 12 
6. Тема 6. Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення 
14 2 2 

- - 
10 

7. Тема 7. Суб’єкт кримінального правопорушення 14 2 - - - 12 
8. Тема 8. Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення 
12 2 2 

- - 
8 

9. Тема 9. Стадії вчинення кримінального 

правопорушення 
14 2 - 

  
12 

10. Тема10. Співучасть у кримінальному правопорушенні 12 2 2   8 

11. Тема 11. Множинність кримінальних правопорушень 14 2 -   12 
12. Тема 12. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння 
14 2 -   12 

13. Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності 12 - -   12 
14. Тема 14. Поняття, мета, система та види покарань 12 2 -   10 

15. Тема 15. Призначення покарання 14 2 -   12 
16. Тема 16. Звільнення від покарання і його 

відбування. Погашення та зняття судимості 
14 2 -   12 

17. Тема 17. Інші заходи кримінально-правового 

характеру. Заходи кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб 

14 2 -   12 

18. Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх 
14 - 2   12 

 Усього 240 28 12   200 

 
 

 
1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Кримінальне право як галузь права та юридична наука. Джерела 

кримінального права України 

2 

1.1. 
1.2. 

1.3. 

1.4. 
1.5. 

Поняття, предмет і метод кримінального права. 
Завдання кримінального права України. 

Кримінальне право і суміжні галузі права. 

Система кримінального права України. 
Принципи кримінального права України. 

 



 4 

1.6. Джерела кримінального права 

2. Кримінальний закон - 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

2.4. 
2.5. 

2.6. 

Система і загальна характеристика Кримінального кодексу України 2001 р. 
Поняття, структура і види кримінально-правових норм. 

Чинність кримінального закону в просторі. 

Чинність кримінального закону щодо осіб. 
Чинність кримінального закону у часі. 

Поняття та види тлумачення кримінального закону 

 

3.  Поняття кримінального правопорушення та його види  - 

3.1. 
3.2. 

 

3.3. 

3.4. 
3.5. 

Поняття і ознаки кримінального правопорушення. 
Поняття і ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки 

кримінального правопорушення. 

Класифікація кримінальних правопорушень. 

Поняття кримінального проступку, нетяжкого злочину, тяжкого і особливо 
тяжкого злочину. 

 

4. Поняття кримінальної відповідальності, склад кримінального 

правопорушення та його види  

2 

4.1. 
4.2. 

4.3. 

4.4. 
4.5. 

4.6. 

 
4.7. 

4.8. 

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 
Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Межі кримінальної відповідальності. 

Підстава кримінальної відповідальності. 
Поняття і значення складу кримінального правопорушення. 

Співвідношення понять «кримінальне правопорушення»  і «склад 

кримінального правопорушення». 
Елементи і ознаки складу кримінального правопорушення. 

Класифікація складів кримінальних правопорушень. 

 

5. Об’єкт кримінального правопорушення 2 

5.1. 
5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 
5.6. 

 

Поняття і значення об’єкта кримінального правопорушення. 
Класифікація об’єктів кримінального правопорушення. 

Загальний об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 

Родовий об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 

Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 
Поняття предмета кримінального правопорушення, його відмінність від 

об’єкта кримінального правопорушення. 

 

6. Об’єктивна сторона  кримінального правопорушення 2 

6.1. 
 

6.2. 

 
6.3. 

6.4. 

 
6.5. 

 

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

Суспільно-небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. 
Суспільно-небезпечні наслідки, їх поняття і види. 

Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно-

небезпечними наслідками. 
Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення: спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення 

кримінального правопорушення. 

 

7. Суб’єкт  кримінального правопорушення 2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 
7.5. 

7.6. 

7.7. 
7.8. 

Поняття і ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. 

Фізична особа як суб’єкт кримінального правопорушення. 

Осудність як ознака суб’єкта кримінального правопорушення. 

Поняття і критерії неосудності. 
Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

Вчинення кримінального правопорушення у стані сп’яніння. 

Вік як ознака суб’єкта кримінального правопорушення. 
Поняття та види спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. 

 

8. Суб’єктивна сторона  кримінального правопорушення 2 

8.1. 

 
8.2. 

Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 
Поняття та форми вини. 
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8.3. 

8.4. 
8.5. 

8.6. 

8.7. 

 
8.8. 

Поняття та види умислу. 

Поняття та види необережності. 
Випадок (казус) і його відмінність від кримінально протиправної недбалості. 

Складна (подвійна) форма вини. 

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: мотив і мета кримінального 

правопорушення, емоційний стан. 
Помилка в кримінальному праві та її вплив на кримінальну відповідальність. 

9. Стадії вчинення кримінального правопорушення 2 

9.1. 

9.2. 
 

9.3. 

9.4. 

Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення 

Кримінальна відповідальність за готування до кримінального 
правопорушення. 

Поняття та види замаху на кримінальне правопорушення. 

Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від 
доведення кримінального правопорушення до кінця. 

 

10. Співучасть у  кримінальному правопорушенні 2 

10.1. 

10.2. 
10.3. 

10.4. 

10.5. 
 

10.6. 

Поняття та ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні. 

Види співучасників. 
Кримінальна відповідальність співучасників. Ексцес виконавця.  

Форми співучасті. 

Добровільна відмова співучасників від доведення кримінального 
правопорушення до кінця. 

Причетність до кримінального правопорушення та її відмінність від 

співучасті. 

 

11. Множинність кримінальних правопорушень 2 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 
 

11.5. 

11.6. 
 

Поняття множинності кримінальних правопорушень  

Поняття та види одиничних кримінальних правопорушень. 

Повторність кримінальних правопорушень. 

Сукупність кримінальних правопорушень. Відмінність сукупності 
кримінальних правопорушень від конкуренції кримінально-правових норм. 

Рецидив кримінальних правопорушень. 

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву кримінальних 
правопорушень 

 

12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 2 

12.1. 

12.2. 
12.3. 

 

12.3.1. 
12.3.2. 

12.3.3. 

12.3.4. 

12.3.5. 
12.3.5. 

12.3.6. 

12.3.7. 
 

Поняття обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

Види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 
Кримінально-правова характеристика обставин, що виключають 

протиправність діяння: 

необхідна оборона; 
уявна оборона; 

затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення; 

крайня необхідність. 

фізичний або психічний примус; 
 виконання наказу або розпорядження; 

діяння, пов'язане з ризиком; 

виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 
протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

 

13. Звільнення від кримінальної відповідальності - 

13.1. 

13.2. 
 

13.3. 

13.4. 

 
13.5. 

 

13.6. 
 

13.7. 

Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Відмежування звільнення від кримінальної відповідальності 
від суміжних правових інститутів. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим. 
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на 

поруки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 
обстановки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 
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строків давності.  

14.  Поняття, мета, система та види покарань 2 

14.1. 
14.2. 

14.3. 

14.4. 
14.5. 

 

14.6. 

 
14.7. 

14.8. 

14.9 
14.10. 

14.11. 

14.12. 

14.13. 
 

14.14. 

14.15. 

Поняття і ознаки покарання. 
Мета покарання. 

Поняття, ознаки і значення системи покарань. Класифікація покарань. 

Штраф як вид покарання. 
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу як вид покарання. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

як вид покарання. 
Громадські роботи як вид покарання. 

Виправні роботи як вид покарання. 

Службові обмеження для військовослужбовців як вид покарання. 
Конфіскація майна як вид покарання. 

Арешт як вид покарання. 

Обмеження волі як вид покарання. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид 
покарання. 

Позбавлення волі на певний строк як вид покарання. 

Довічне позбавлення волі як вид покарання. 

 

15.  Призначення покарання 2 

15.1. 

15.2. 

15.3. 
15.4. 

 

15.5. 
15.6. 

15.7. 

15.8. 

 
15.9. 

Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. 

Обставини, що пом’якшують покарання. 

Обставини, що обтяжують покарання. 
Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення  та за 

кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті. 

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 
Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 
Обчислення строків покарання. 

 

16. Звільнення від покарання і його відбування. Погашення та зняття 

судимості 

2 

16.1. 
16.2. 

16.3. 

16.4. 
16.5. 

 

16.6. 
16.7. 

 

16.8. 

16.9. 
16.10. 

16.11. 

Поняття і юридична природа звільнення від покарання та його відбування. 
Види звільнень від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 
Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку 

Звільнення від покарання за хворобою. 
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої 

частини покарання більш м'яким 

Поняття і правове значення судимості. 

Виникнення і припинення судимості. 
Умови погашення судимості. 

Дострокове зняття судимості. 

 

17. Інші заходи кримінально-правового характеру. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб 

2 

17.1. 

17.2. 

17.3. 
17.4. 

 

17.5. 
17.6. 

17.7. 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Види примусових заходів медичного характеру. 
Продовження, зміна та припинення примусових заходів медичного 

характеру. 

Примусове лікування. 
Спеціальна конфіскація. 

Поняття та види обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство 
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1.3. Семінарські заняття 
 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Кримінальне право як галузь права та юридична наука. Джерела кримінального 

права України 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Поняття, предмет і метод кримінального права. 

1.2. Завдання кримінального права України. 

1.3. Кримінальне право і суміжні галузі права. 

1.4. Система кримінального права України. 

1.5. Принципи кримінального права України. 

1.6. Джерела кримінального права України 
 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 1.2-1.5, 1.30-1.33 Тема 1 з посібника Кримінальне право України 

(загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 
 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: поняття кримінального права, завдання кримінального права, предмет 

кримінального права, метод кримінального права, система кримінального права, принципи 

кримінального права.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- пояснення поняття кримінальне право як галузі права, юридичної науки, навчальної 

дисципліни; 

- розуміння змісту предмета кримінального права України; 

- характеристика основних методів кримінального права України; 

- визначення та пояснення завдань кримінального права України; 

- опис основних функцій кримінального права України; 

- пояснення взаємозв’язку кримінального права України із суміжними галузями права: 

конституційним правом, адміністративним правом, кримінальним виконавчим правом, 

кримінальним процесом, міжнародним правом тощо; 

- визначення системи кримінального права України; 

- характеристика основних принципів кримінального права; 

- визначення поняття та видів джерел кримінального права; 

- пояснення застосування практики ЄСПЛ як джерела кримінального права; 

- пояснення застосування практики Верховного Суду України як джерела кримінального 

права. 

 

Семінарське заняття 2 

17.8. 

17.9. 
 

17.10. 

Поняття заходів  кримінально-правого характеру щодо юридичних осіб 

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 
юридичних осіб 

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру 

18. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх - 

18.1. 

 

18.2. 

18.3. 
18.4. 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Особливості застосування до неповнолітніх покарання. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. 
Особливості припинення судимості щодо неповнолітніх. 

 

 Усього 28 
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Тема 2. Кримінальний закон 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Кримінальний закон як джерело кримінального права України.  

2.2. Чинність кримінального закону в просторі, часі та по колу осіб 

2.3.. Поняття, структура і види кримінально-правових норм 

2.4.. Поняття та види тлумачення кримінального закону 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 2.1-2.8, 2.11-2.20 Тема 2 з посібника Кримінальне право України 

(загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: джерела кримінального права, кримінальне законодавство, чинність 

кримінального закону, зворотна дія закону у часі, проміжний закон, кримінально-правова 

норма, диспозиція, санкція, тлумачення кримінального закону, рішення ЄСПЛ, судова 

практика. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- пояснення змісту кримінального закону як джерела кримінального права; 

- визначення системи закону про кримінальну відповідальність; 

- визначення характерних рис чинного Кримінального кодексу України; 

- визначення поняття та видів кримінально-правових норм; 

- визначення поняття диспозиції і санкції кримінально-правової норми; 

- визначення понять проста, описова, бланкетна та відсильна диспозиції  кримінально-

правової норми; 

- пояснення змісту видів диспозиції  кримінально-правової норми на конкретних 

прикладах; 

- визначення понять відносно-визначена, альтернативна та кумулятивна санкції; 

- пояснення змісту видів санкції  кримінально-правової норми на конкретних прикладах; 

- пояснення поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі; 

- обґрунтування принципів чинності кримінального закону в просторі: територіальний 

принцип, принцип громадянства, універсальний принцип; 

- роз’яснення понять повний та обмежений дипломатичні імунітети; 

- визначення обставин та підстав при яких злочин визнається вчиненим на території 

України; 

- пояснення поняття території України; 

- визначення об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється юрисдикція і 

сфера застосування кримінального права України; 

- розуміння принципу громадянства; 

- пояснення правових наслідків засудження особи за межами України; 

- розуміння універсального принципу; 

- розуміння чинності кримінального закону в часі; 

- розуміння зворотної дії закону про кримінальну відповідальність. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 3. Поняття кримінального правопорушення та його види  

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття кримінального правопорушення. 

3.2. Ознаки кримінального правопорушення. 

3.3. Поняття і ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки кримінального 

правопорушення. 

3.4. Класифікація кримінальних правопорушень. 
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Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 3.3, 3.6, 3.10-3.14, 3.16-3.25 Тема 3 з посібника Кримінальне 

право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: кримінальне правопорушення, протиправність, караність, суспільна 

небезпечність, винність, малозначне діяння, кримінальний проступок, нетяжкий злочин, 

тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- наведення законодавчого визначення кримінального правопорушення; 

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття кримінального правопорушення 

(злочину) в науці кримінального права; 

- характеристика ознак кримінального правопорушення; 

- розуміння діяння (дії, бездіяльності) у кримінально-правовому значенні; 

- розуміння винності діяння; 

- розуміння суб’єкта кримінального правопорушення; 

- розуміння суспільної небезпечності кримінального правопорушення; 

- розуміння протиправності кримінального правопорушення; 

- розуміння кримінальної караності кримінального правопорушення; 

- розуміння криміналізації та декриміналізації; 

- наведення законодавчого визначення малозначного діяння; 

- пояснення відмінностей між малозначним діянням і кримінальним правопорушенням; 

- пояснення відмінностей між кримінальним правопорушенням та іншими 

правопорушеннями; 

- наведення законодавчої класифікації кримінальних правопорушень (ст. 12 КК 

України); 

- наведення інших критеріїв класифікації кримінальних правопорушень (за родовим 

об’єктом посягання; за характером суспільно небезпечних наслідків; за формою вини; за 

суб’єктом кримінального правопорушення; за наявності предмета кримінального 

правопорушення; за наявності потерпілого тощо). 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 4. Поняття кримінальної відповідальності, склад кримінального правопорушення 

та його види.  

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1.Поняття кримінальних правовідносин. 

4.2. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 

4.3. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

4.4. Межі кримінальної відповідальності. 

4.5. Підстава кримінальної відповідальності. 

4.6.Поняття і значення складу кримінального правопорушення. 

4.7. Співвідношення понять «кримінальне правопорушення» і «склад кримінального 

правопорушення». 

4.8. Елементи і ознаки складу кримінального правопорушення. 

4.9. Класифікація складів кримінальних правопорушень. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 4.3-4.5, 4.10, 4.13-4.18, 4.23-4.27 Тема 4 з посібника 

Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 
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Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: кримінальні правовідносини, об’єкт кримінальних правовідносин, суб’єкт 

кримінальних правовідносин, кримінальна відповідальність, форми реалізації кримінальної 

відповідальності, межі кримінальної відповідальності, підстава кримінальної відповідальності, 

склад кримінального правопорушення, об’єкт кримінального правопорушення, суб’єкт 

кримінального правопорушення, об’єктивна сторона кримінального правопорушення, 

суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, кримінальні правопорушення з 

матеріальним складом, кримінальні правопорушення з формальним складом, кримінальні 

правопорушення з усіченим складом. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- розуміння понять «кримінальні правовідносини», «кримінальна відповідальність»; 

- обґрунтування підстави кримінальної відповідальності; 

- розуміння видів кримінальної відповідальності (позитивної та негативної); 

- розуміння моменту виникнення позитивної та негативної кримінальної 

відповідальності; 

- розуміння співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання»; 

- розуміння форм реалізації кримінальної відповідальності; 

- пояснення моменту виникнення та припинення кримінальної відповідальності; 

- розуміння поняття «склад кримінального правопорушення»; 

- пояснення змісту об’єктивних та суб’єктивних ознак складу кримінального 

правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона); 

- пояснення обов’язкових та факультативних ознак складу кримінального 

правопорушення; 

- обґрунтування функцій складу кримінального правопорушення; 

- розуміння співвідношення понять «кримінальне правопорушення» та «склад 

кримінального правопорушення»; 

- визначення видів складів кримінальних правопорушень за різними критеріями. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 5. Об’єкт кримінального правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Поняття і значення об’єкта кримінального правопорушення. 

5.2. Класифікація об’єктів кримінальних правопорушень. 

5.3.Загальний об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 

5.4.Родовий об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 

5.5. Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення і його значення. 

5.6. Поняття предмета кримінального правопорушення, його відмінність від об’єкта 

кримінального правопорушення. 

5.7. Потерпілий від кримінального правопорушення. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 5.3-5.7, 5.10, 5.13, 5.16, 5.19, 5.22, 5.24 Тема 5 з посібника 

Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: об’єкт кримінального правопорушення, класифікація об’єктів 

кримінального правопорушення, загальний об’єкт кримінального правопорушення, родовий 

об’єкт кримінального правопорушення, безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, 

предмет кримінального правопорушення, потерпілий від кримінального правопорушення.  
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- розуміння поняття «об’єкт кримінального правопорушення»; 

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття об’єкта кримінального 

правопорушення (злочину) в науці кримінального права; 

- розуміння суспільних відносин як об’єкта кримінального правопорушення; 

- роз’яснення структурних елементів суспільних відносин; 

- розуміння кримінально-правового значення об’єкта кримінального правопорушення; 

- обґрунтування класифікації об’єкта кримінального правопорушення за вертикаллю та 

горизонталлю; 

- розуміння загального, родового та безпосереднього об’єктів кримінальних 

правопорушень; 

- розуміння основного безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення; 

- розуміння додаткового безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення та 

його поділу на додатковий необхідний та додатковий факультативний об’єкти кримінального 

правопорушення; 

- розуміння поняття «предмет кримінального правопорушення»; 

- розмежування понять «об’єкт кримінального правопорушення», «предмет 

кримінального правопорушення»;  

- розуміння поняття «потерпілий від кримінального правопорушення». 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 6. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

6.2. Суспільно небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. 

6.3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття і види. 

6.4. Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно небезпечними 

наслідками. 

6.5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення: 

спосіб, місце,час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 6.2-6.10, 6.16, 6.18, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35 Тема 6 з посібника 

Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, суспільно 

небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв'язок між діянням і 

наслідками, факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення: спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення кримінального 

правопорушення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- розуміння поняття «об’єктивна сторона кримінального правопорушення»; 

- розуміння ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення; 

- розмежування обов’язкових та факультативних ознак об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення; 

- розуміння випадків за яких факультативні ознаки об’єктивної сторони можуть 

виступати як основні ознаки; 
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- пояснення значення діяння як основної ознаки об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення; 

- обґрунтування обов’язку особи та реальної можливості діяти певним чином; 

- розуміння поняття «змішана бездіяльність»; 

- розуміння того, що переконання, думки, ідеї не можуть тягнути за собою кримінальну 

відповідальність, поки вони не проявляються зовні в певних діях чи вчинках особи; 

- пояснення значення суспільно небезпечних наслідків та їх видів; 

- пояснення випадків при яких суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони; 

- наведення видів кримінальних правопорушень залежно від конструювання об’єктивної 

сторони складу кримінального правопорушення; 

- пояснення значення та видів причинно-наслідкового зв’язку між діянням та суспільно 

небезпечними наслідками; 

- розуміння місця, часу, обстановки, способу, знарядь та засобів вчинення кримінальних 

правопорушень; 

- вміння розмежовувати знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення. 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 7. Суб’єкт кримінального правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Поняття і ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. 

7.2. Поняття та види спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. 

7.3. Фізична особа як суб’єкт кримінального правопорушення. 

7.4. Вік як ознака суб’єкта кримінального правопорушення. 

7.5. Осудність як ознака суб’єкта кримінального правопорушення. 

7.6. Поняття і критерії неосудності. 

7.7. Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

7.8. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 7.1, 7.2, 7.5, 7.9, 7.10, 7.14, 7.18-7.22 Тема 7 з посібника 

Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: суб’єкт кримінального правопорушення, фізична особа, вік кримінальної 

відповідальності, загальний суб’єкт кримінального правопорушення, спеціальний суб’єкт 

кримінального правопорушення, осудність, неосудність, обмежена осудність, примусові 

заходи медичного характеру, вчинення кримінального правопорушення у стані сп’яніння, 

примусове лікування. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- наведення законодавчого визначення суб’єкта кримінального правопорушення; 

- наведення законодавчого визначення спеціального суб’єкта кримінального 

правопорушення; 

- обґрунтування основних ознак суб’єкта кримінального правопорушення: фізична особа, 

вік, осудність; 

- пояснення необхідності встановлення віку особи та обґрунтування можливих варіантів 

встановлення віку особи; 

- розкриття критеріїв осудності; 

- обґрунтування кримінально-правового значення обмеженої осудності; 
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- розуміння значення неосудності особи; 

- обґрунтування кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені 

у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 8. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

8.2. Поняття та форми вини. 

8.3. Поняття та види умислу. 

8.4. Поняття та види необережності. 

8.5. Випадок (казус) і його відмінність від кримінально протиправної недбалості. 

8.6. Складна (подвійна) форма вини. 

8.7. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: мотив і мета кримінального правопорушення, 

емоційний стан. 

8.8. Помилка в кримінальному праві та її вплив на кримінальну відповідальність. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 8.1-8.6, 8.9, 8.10, 8.15-8.20, 8.23, 8.24, 8.27, 8.28, 8.31, 8.33,8 37 

Тема 8 з посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, 

Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, вина, 

умисел, прямий умисел, непрямий умисел, необережність, кримінально протиправна 

самовпевненість, кримінально протиправна недбалість, випадок (казус), складна (подвійна) 

форма вини, мотив, мета, емоційний стан, помилка в кримінальному праві. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- розуміння значення суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення; 

- наведення обов’язкових та факультативних ознак суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення; 

- наведення законодавчого визначення вини як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення; 

- характеристика категорій вини; 

- розуміння форм вини та вміння пояснити їх значення; 

- наведення видів умислу, які закріпленні на законодавчому рівні у КК України, та 

характеристика інших видів умислу; 

- наведення видів необережності, які закріпленні на законодавчому рівні у КК України, 

та характеристика інших видів необережності; 

- розкриття інтелектуальної та вольової складових частин умислу та необережності як 

форм вини; 

- вміння розмежовувати прямий умисел від непрямого; 

- вміння розмежовувати кримінально протиправну самовпевненість від кримінально 

протиправної недбалості; 

- вміння розмежовувати непрямий умисел від кримінально протиправної недбалості; 

- розуміння поняття «випадок» («казус»); 

- вміння знаходити відмінність кримінально протиправної недбалості від казусу; 

- розуміння поняття «складної» («подвійної», «змішаної») форми вини; 

- обґрунтування значення мотиву як факультативної ознаки суб’єктивної сторони; 

- обґрунтування значення мети як факультативної ознаки суб’єктивної сторони; 

- розуміння поняття «емоційного стану» як факультативної ознаки суб’єктивної сторони; 
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- розуміння поняття «помилка» в кримінальному праві; 

- наведення видів помилок в кримінальному праві (юридична і фактична); 

- характеристика наслідків, що тягне за собою юридична помилка. 

 

Семінарське заняття 9 

Тема 9. Стадії вчинення кримінального правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1.Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

9.2.Поняття закінченого та незакінченого кримінального правопорушення. 

9.3.Кримінальна відповідальність за готування до кримінального правопорушення. 

9.4.Поняття та види замаху на кримінального правопорушення. 

9.5 Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від вчинення 

кримінального правопорушення. 

Вирішення практичних завдань 

 

Вирішити завдання №№ 10.2-10.7, 10.9, 10.12, 10.19-10.21, 10.25-10.28 Тема 9 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: стадія вчинення кримінального правопорушення, закінчене кримінальне 

правопорушення, незакінчене кримінальне правопорушення, готування до кримінального 

правопорушення, замах на кримінальне правопорушення, закінчений замах, незакінчений 

замах, добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- вміння виділяти стадії вчинення умисного кримінального правопорушення; 

- обґрунтування понять «закінчене кримінальне правопорушення» та «незакінчене 

кримінальне правопорушення»; 

- пояснення стадії готування до кримінального правопорушення та видів готування до 

кримінального правопорушення; 

- пояснення стадії замаху на кримінального правопорушення та його видів; 

- вміння пояснити момент закінчення кримінального правопорушення на практичних 

прикладах; 

- розмежування моменту закінчення кримінальних правопорушень залежно від 

конструкції складу кримінального правопорушення ; 

- розуміння ознак добровільної відмови при незакінченому кримінальному 

правопорушенні; 

- розуміння співвідношення понять «добровільна відмова» та «щире каяття». 

 

Семінарське заняття 10 

Тема 10. Співучасть у кримінальному правопорушенні 

Питання для усного опитування та дискусії 

10.1. Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

співучасті у кримінальному правопорушенні.  

10.2. Види співучасників. Кримінальна відповідальність співучасників. 

10.3. Форми співучасті. 

10.4. Безнаслідкова співучасть, невдале підбурювання або пособництво. Ексцес виконавця. 

Співучасть у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом. 

10.5. Добровільна відмова співучасників від вчинення кримінального правопорушення. 

10.6. Причетність до кримінального правопорушення. 

 

Вирішення практичних завдань 
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Вирішити завдання №№ 10.2-10.7, 10.9, 10.12, 10.19-10.21, 10.25-10.28 Тема 10 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: поняття співучасті у кримінальному правопрушенні, об’єктивні ознаки 

співучасті у кримінальному правопрушенні, суб’єктивні ознаки співучасті у кримінальному 

правопрушенні, види співучасників, форми співучасті, відповідальність співучасників, 

поняття невдалої співучасті, поняття та види ексцесу виконавця, співучасть у кримінальному 

правопрушенні зі спеціальним суб’єктом, поняття добровільної відмови співучасників, 

поняття причетності до кримінальному правопорушенні, види причетності, відмінність 

співучасті від причетності до кримінального правопорушення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- наведення законодавчого визначення співучасті; 

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття співучасті в науці кримінального 

права; 

- характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак співучасті; 

- визначення видів співучасників, згідно ст. 27 КК України; 

- характеристика кожного виду співучасника та пояснення змісту їх ролі; 

- пояснення змісту кримінальної відповідальності кожного виду співучасника; 

 - обґрунтування питання про відповідальність співучасників щодо ставлення їм у вину 

об'єктивних і суб'єктивних ознак кримінального правопорушення, які характеризують 

підвищену або, навпаки, знижену відповідальність виконавця; 

 - пояснення змісту поняття «форми співучасті»; 

- наведення форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними критеріями; 

- обґрунтування змісту простої та складної співучасті на конкретних прикладах; 

 - наведення законодавчого визначення понять: а) вчинення кримінального 

правопорушення групою осіб; б) вчинення кримінального правопорушення групою осіб за 

попередньою змовою; в) вчинення кримінального правопорушення організованою групою; г) 

вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією; 

- пояснення змісту кожної із форм співучасті, передбачених ст. 28 КК України на 

конкретних прикладах; 

- обґрунтування змісту понять «безнаслідкова співучасть», «невдале підбурювання або 

пособництво» на конкретних прикладах; 

- визначення поняття та видів ексцесу виконавця; 

- пояснення змісту різних видів ексцесу виконавця на конкретних прикладах; 

- обґрунтування співучасті у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом; 

- обґрунтування особливостей добровільної відмови кожного із співучасників; 

- наведення поняття причетності до кримінального правопорушення та відмежування 

його від співучасті; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 13 

«Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

злочинними об'єднаннями». 

 

Семінарське заняття 11 

Тема 11. Множинність кримінальних правопорушень 

Питання для усного опитування та дискусії 

11.1. Поняття та види одиничних кримінальних правопорушень. 

11.2. Поняття множинності кримінальних правопорушень та її кримінально-правова 

характеристика. 
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11.3. Поняття та види повторності кримінальних правопорушень. 

11.4. Поняття та види сукупності кримінальних правопорушень. 

11.5. Відмінність ідеальної сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції 

кримінально-правових норм. 

11.6. Поняття та види рецидиву кримінальних правопорушень. 

11.7. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву кримінальних правопорушень. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 11.1-11.5, 11.10-11.15, 11.21, 11.22, 11.26, 11.35 Тема 11 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: поняття та види одиничних кримінальних правопорушень, поняття 

множинності кримінальних правопорушень, види множинності кримінальних правопорушень, 

поняття повторності кримінальних правопорушень, види повторності кримінальних 

правопорушень, поняття сукупності кримінальних правопорушень, види сукупності 

кримінальних правопорушень, поняття та види конкуренції кримінально-правових норм, 

відмінність сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції кримінально-правових 

норм, поняття рецидиву кримінальних правопорушень, види рецидиву кримінальних 

правопорушень, правові наслідки повторності кримінальних правопорушень, правові наслідки 

сукупності та рецидиву кримінальних правопорушень. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010р. №7 «Про 

практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і 

рецидив кримінальних правопорушень та їх правові наслідки». 

- визначення поняття та видів одиничних кримінальних правопорушень та пояснення 

значення його вивчення для розуміння множинності кримінальних правопорушень; 

- пояснення змісту видів простих та ускладнених одиничних кримінальних 

правопорушень на конкретних прикладах; 

- визначення множинності кримінальних правопорушень та обґрунтування різних 

підходів визначення цього поняття в науці кримінального права; 

- наведення законодавчих видів множинності кримінальних правопорушень (ст.32-34 КК 

України); 

- обґрунтування визначення інших видів множинності в теорії кримінального права; 

- визначення повторності кримінальних правопорушень за ст. 32 КК України; 

- пояснення змісту видів повторності на конкретних прикладах; 

- визначення сукупності кримінальних правопорушень за ст.. 33 КК України; 

- пояснення змісту видів сукупності на конкретних прикладах; 

- визначення рецидиву кримінальних правопорушень за ст.. 34 КК України; 

- пояснення змісту видів рецидиву на конкретних прикладах; 

- визначення поняття конкуренції кримінально-правових норм; 

- пояснення змісту різних видів конкуренції кримінально-правових норм на конкретних 

прикладах; 

- обґрунтування відмінності сукупності кримінальних правопорушень та конкуренції 

кримінально-правових норм; 

- обґрунтування правових наслідків повторності, сукупності та рецидиву кримінальних 

правопорушень. 

 

Семінарське заняття 12 

Тема 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 
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Питання для усного опитування та дискусії 

12.1. Поняття, види та значення обставин, що виключають кримінальну пртиправінсть діяння. 

12.2. Поняття та ознаки необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони. 

12.3. Поняття та ознаки уявної оборони. 

12.4.Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення: поняття, ознаки, 

перевищення меж затримання. 

12.5. Поняття та ознаки крайньої необхідності. Перевищення меж крайньої необхідності.  

12.6. Фізичний або психічний примус. 

12.8. Виконання наказу або розпорядження. 

12.9. Діяння, пов’язане з ризиком. 

12.10. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 12.2, 12.5, 12.8, 12.12, 12.17, 12.22, 12.24, 12.35 Тема 12 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: поняття, види, кримінально-правове значення обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння, поняття та види необхідної оборони, поняття та види 

уявної оборони, перевищення меж необхідної оборони, поняття затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення, ознаки затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення, сутність фізичного та психічного примусу, поняття та ознаки крайньої 

необхідності, перевищення меж крайньої необхідності, критерії відмежування необхідної 

оборони та крайньої необхідності, поняття виконання наказу або розпорядження, сутність 

діяння, пов’язаного з ризиком, поняття та ознаки виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- наведення визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння; 

- обґрунтування наявності в науці кримінального права різних підходів до розуміння 

сутності обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння; 

- обґрунтування кримінально-правового значення обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння; 

- наведення законодавчо закріплених видів обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння; 

- наведення законодавчого визначення поняття необхідної оборони, згідно ч. 1 ст. 36 КК 

України; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 1 «Про 

судову практику у справах про необхідну оборону»; 

- обґрунтування кримінально-правового значення необхідної оборони; 

- обґрунтування підстав правомірності необхідної оборони; 

- пояснення змісту перевищення меж необхідної оборони; 

- пояснення змісту необхідної оборони та перевищення її меж на конкретних прикладах; 

- визначення поняття, ознак та підстав правомірності уявної оборони  

- обґрунтування кримінальної відповідальності особи при уявній обороні; 

- пояснення змісту уявної оброни на конкретних прикладах; 

- визначення поняття, ознак та підстав правомірності затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення за ст.. 38 КК України; 
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- пояснення змісту перевищення меж необхідних для затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення на конкретних прикладах; 

- визначення поняття, ознак та підстав правомірності крайньої необхідності та 

перевищення її меж за ст.. 39 КК України; 

- пояснення змісту крайньої необхідності та перевищення її меж на конкретних 

прикладах; 

- пояснення змісту фізичного та психічного примусу на конкретних прикладах; 

- обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення під впливом фізичного чи психічного примусу; 

- визначення виконання наказу або розпорядження за ст. 41 КК України; 

- обґрунтування змісту виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключає 

кримінальну протиправність діяння на конкретних прикладах; 

- визначення діяння, пов’язаного з ризиком за ст. 42 КК України; 

- обґрунтування змісту діяння, пов’язаного з ризиком як обставини, що виключає 

кримінальну протиправність діяння на конкретних прикладах; 

- визначення виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації за ст. 43 

КК України; 

- обґрунтування змісту виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації як 

обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння на конкретних прикладах.  

 

Семінарське заняття 13 

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності  

Питання для усного опитування та дискусії 

13.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.  

13.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 

13.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з 

потерпілим. 

13.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.  

13.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. 

13.6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. 

13.7. Незастосування давності до окремих категорій кримінальних правопорушень. 

 

Вирішення практичних завдань: 

Вирішити завдання №№ 13.1-13.5, 13.7-13.10, 13.19-13.23, 13.30-13.35 Тема 13 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності, види 

звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з дійовим каяттям, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності, незастосування давності до окремих категорій кримінальних правопорушень. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного суду України № 12 від 23.12.2005р. «Про 

практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності»; 

- визначення поняття звільнення від кримінальної відповідальності; 
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- визначення видів звільнення від кримінальної відповідальності за різними критеріями; 

- визначення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та 

пояснення його змісту на конкретних прикладах; 

- пояснення змісту поняття «дійове каяття»; 

- визначення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим та пояснення його змісту на конкретних прикладах; 

- визначення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи 

на поруки та пояснення його змісту на конкретних прикладах; 

- визначення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

обстановки та пояснення його змісту на конкретних прикладах; 

- визначення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 

строків давності та пояснення його змісту на конкретних прикладах; 

- пояснення змісту зупинення та переривання строків давності; 

- обґрунтування незастосування строків давності за певні кримінальні правопорушення. 

 

Семінарське заняття 14 

Тема 14. Поняття, мета, система та види покарань 

Питання для усного опитування та дискусії 

14.1. Поняття і ознаки покарання. 

14.2. Мета покарання. 

14.3. Поняття, ознаки і значення системи покарань. Класифікація покарань. 

14.4. Штраф як вид покарання. 

14.5. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 

як вид покарання. 

14.6. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид 

покарання. 

14.7. Громадські роботи як вид покарання. 

14.8. Виправні роботи як вид покарання. 

14.9. Службові обмеження для військовослужбовців як вид покарання. 

14.10. Конфіскація майна як вид покарання.  

14.11. Арешт як вид покарання. 

14.12. Обмеження волі як вид покарання. 

14.13. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання. 

14.14. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання. 

14.15. Довічне позбавлення волі як вид покарання. 

 

Вирішення практичних завдань: 

Вирішити завдання №№ 14.1-14-5, 14.8, 14.10, 14.15-14.20, 14.25-14.30 Тема 14 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: покарання, мета покарання, система покарань, класифікація покарань, 

штраф, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські 

роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, конфіскація майна, 

арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 

позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- наведення законодавчого (ч. 1 ст. 50 КК України) визначення покарання; 

- пояснення змісту ознак покарання; 
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- надання законодавчого (ч. 2 ст. 50 КК України) визначення мети покарання; 

- характеристика наукових концепцій мети покарання (абсолютні, відносні, змішані); 

- обґрунтування змісту кожної цілі покарання (кара, виправлення засуджених, 

запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими 

особами); 

- наведення визначення системи покарань; 

- характеристика законодавчої (ст. 51 КК України) системи покарань; 

- обґрунтування значення системи покарань; 

- характеристика законодавчої (ст.. 52 КК України) класифікації покарань; 

- обґрунтування наукових класифікацій покарань за різними критеріями (за змістом 

обмежень і позбавлень прав і свобод засудженої особи; за суб’єктом до якого можуть 

застосовуватися покарання; за можливістю визначення строку покарання; за характером 

пенітенціарного впливу); 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003  N 7 «Про 

практику призначення судами кримінального покарання» в частині призначення тих чи інших 

видів покарань; 

- характеристика основних видів покарань (ст..ст. 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 КК 

України); 

- характеристика додаткових покарань (ст. ст. 54, 59); 

- характеристика покарання, які можуть бути застосовані як основні, так і як додаткові 

(ст.ст. 53, 55 КК України). 

 

Семінарське заняття 15 

Тема 15. Призначення покарання 

Питання для усного опитування та дискусії 

15.1. Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. 

15.2. Обставини, що пом’якшують покарання. 

15.3. Обставини, що обтяжують покарання. 

15.4. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне 

правопорушення, вчинений у співучасті. 

15.5. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за дане кримінальне 

правопорушення. 

15.6. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

15.7. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

15.8. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 

Обчислення строків покарання. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 15.5-15.8, 15.10-15.14, 15.16, 15.24, 15.26, 15.30-15.33, 15.38-

15.41 Тема 15 з посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, 

Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: загальні засади призначення покарання, обставини, що пом’якшують 

покарання, обставини, що обтяжують покарання, призначення покарання за незакінчене 

кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті, 

призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за дане кримінальне 

правопорушення, призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, 

призначення покарання за сукупністю вироків, правила складання покарань та зарахування 

строку попереднього ув’язнення, обчислення строків покарання. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
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- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003р. № 7 «Про 

практику призначення судами кримінального покарання»; 

- наведення визначення загальних засад призначення покарання; 

- характеристика загальних засад призначення покарання, передбачених ч. 1 ст. 65 КК 

України; 

- пояснення змісту кожної загальної засади призначення покарання, передбаченої ч. 1 

ст. 65 КК України на конкретних прикладах; 

- обґрунтування змісту положень передбачених ч. 2-5 ст. 65 КК України;  

- характеристика обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ст. 66  КК 

України; 

- характеристика обставин, які обтяжують покарання, передбачених ст.. 67  КК України; 

- пояснення порядку призначення покарання за незакінчене кримінальне 

правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті (ст.. 68 КК України) 

на конкретних прикладах; 

- характеристика підстав призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом (ч. 1 ст. 69 КК України); 

- пояснення змісту способів призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом (призначення основного покарання нижчого від найнижчої межі, встановленої в 

санкції статті (санкції частини статті); перехід до іншого, більш м’якого виду основного 

покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті); не призначення 

додаткового покарання (ст.. 69 КК України)) на конкретних прикладах; 

- пояснення змісту сукупності кримінальних правопрушень як спеціальної підстави 

призначення покарання; 

- пояснення змісту способів (прийомів) призначення покарання за сукупністю 

кримінальних правпорушень, передбачених ч.1 ст. 70 КК України на конкретних прикладах; 

- пояснення змісту поняття «розірваної сукупності» та її значення для призначення 

покарання з а ч. 4 ст. 70 КК України; 

- пояснення змісту сукупності вироків як спеціальної підстави призначення покарання; 

- пояснення змісту способів (прийомів) призначення покарання за сукупністю вироків, 

передбачених ст. 71 КК України на конкретних прикладах; 

- обґрунтування правил складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення (ст. 72 КК України); 

- пояснення обчислення строків призначення покарання (ст. 73 КК України) на 

конкретних прикладах. 

 

Семінарське заняття 16 

Тема 16. Звільнення від покарання і його відбування. Погашення та зняття судимості 

Питання для усного опитування та дискусії 

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

16.2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.  

16.3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. 

16.4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку. 

16.5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким. 

16.6. Звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

16.7. Звільнення від покарання за хворобою. 

16.8. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта про 

помилування. 

16.9. Поняття і правове значення судимості. Виникнення і припинення судимості.  

 

Вирішення практичних завдань 



 22 

Вирішити завдання №№ 16.2-16.5, 16.8-16.10, 16.13-16.15, 16.17, 16.20, 16.25, 16.40 

Тема 16; 17.1-17.5, 17.14-17.20 Тема 17 з посібника Кримінальне право України (загальна 

частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: звільнення від покарання та його відбування, звільнення від покарання у 

зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності, звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років, звільнення від відбування покарання у зв’язку з 

закінченням строків давності виконання обвинувального вироку, умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання, заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, 

звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

звільнення від покарання за хворобою, звільнення від покарання на підставі Закону України 

про амністію або акта про помилування, судимість. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- наведення визначення звільнення від покарання та його відбування; 

- характеристика видів звільнення від покарання та його відбування за КК України; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003р. № 7 «Про 

практику призначення судами кримінального покарання» в частині звільнення від покарання 

та його відбування; 

- пояснення змісту декриміналізації діяння та звільнення від покарання чи його 

відбування у зв’язку з декриміналізацією (ч. 2 ст. 74 КК України); 

- обґрунтування звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК України); 

- наведення підстав звільнення від відбування покарання з випробуванням та звільнення 

від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

семи років (ст.ст. 75, 79 КК України); 

- пояснення змісту іспитового строку; 

- характеристика обов’язків, які покладає суд на особу, звільнену від відбування 

покарання з випробуванням (ст. 76 КК України); 

- обґрунтування застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування 

основного покарання з випробуванням (ст. 77 КК України); 

- пояснення змісту правових наслідків звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ст. 78 КК України); 

- наведення підстав звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку (ст.. 80 КК України); 

- наведення підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст.. 81 

КК України); 

- наведення підстав заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст.. 82 КК 

України); 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002р. №2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»; 

- наведення підстав звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (ст.. 83 КК України); 

- наведення підстав звільнення від покарання за хворобою (ст.. 84 КК України); 

- пояснення змісту амністії та помилування; 

- опрацювання Закону України «Про застосування амністії в України» від 1 жовтня 1996 

року (в редакції від 02.06 2011 року); 

- опрацювання Положення про здійснення помилування, затвердженого Указом 

Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015; 
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- наведення визначення судимості; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003р. №16 «Про 

практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості»; 

- обґрунтування правових наслідків судимості (ст.. 88 КК України); 

- пояснення змісту понять погашення та зняття судимості; 

- наведення підстав та строків погашення судимості (ст.ст. 89-90 КК України); 

- наведення підстав зняття судимості (ст. 91 КК України). 

 

Семінарське заняття 17 

Тема 17. Інші заходи кримінально-правового характеру. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб 

Питання для усного опитування та дискусії 

17.1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

17.2. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

17.3. Види примусових заходів медичного характеру. 

17.4.Продовження, зміна та припинення примусових заходів медичного характеру.  

17.5.Примусове лікування.  

17.6. Спеціальна конфіскація та випадки її застосування. 

17.7.  Поняття та підстави застосування обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, 

які вчинили домашнє насильство. 

17.8.  Види обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство. 

17.9. . Поняття та правова природа заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. 

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

характеру. 

17.11. . Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних 

осіб. 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 18.3, 18.6-18.10, 18.16-18.20, 18.21-18.25 Тема 18 з посібника 

Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: примусове лікування, спеціальна конфіскація, заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб, уповноважена особа юридичної особи, штраф, конфіскація 

майна, ліквідація юридичної особи. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- характеристика видів примусових заходів медичного характеру та наведення переліку 

осіб до яких вони можуть застосовуватися; 

- визначення мети примусових заходів медичного характеру; 

- пояснення змісту примусового лікування; 

- наведення підстав призначення примусового лікування (ст. 96 КК України); 

- опрацювання Основ законодавства України про охорону здоров’я в частині переліку 

хвороб, які є підставою застосування примусового лікування;  

- пояснення змісту спеціальної конфіскації на підставі ст. 96-1 КК України; 

- наведення підстав та випадків застосування спеціальної конфіскації (ст.ст. 96-1, 96-2 

КК України); 

- наведення підстав застосування обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство (91-1 КК); 
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- характеристика видів обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство (91-1 КК);  

- обґрунтування кримінальної відповідальності юридичних осіб; 

- наведення кримінальних законодавств зарубіжних країн, які встановлюють кримінальну 

відповідальність юридичних осіб; 

- пояснення змісту поняття заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб; 

- наведення підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру (ст.. 96-3 КК України); 

- наведення визначення уповноваженої особи юридичної особи; 

- пояснення змісту вчинення кримінального правопорушення в інтересах юридичної 

особи; 

- наведення переліку юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально-

правового характеру (ст.. 96-4 КК України); 

- обґрунтування підстав для звільнення юридичної особи від застосування заходів 

кримінально-правового характеру (ст.. 96-5 КК України); 

- характеристика видів заходів кримінально-правового характеру (ст.. 96-6 КК України); 

- наведення підстав застосування штрафу, конфіскацій майна та ліквідації як заходів 

кримінально-правового характеру; 

- характеристика загальних правил застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру (ст.. 96-10 КК України); 

- обґрунтування  порядку застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень (ст. 96-11 КК України). 

 

Семінарське заняття 18 

Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
Питання для усного опитування та дискусії 

18.1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.  

18.2. Особливості застосування до неповнолітніх покарання. 

18.3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. 

18.4. Особливості припинення судимості у неповнолітніх 

 

Вирішення практичних завдань 

Вирішити завдання №№ 19.1-19.5, 19.10-19.15, 19.26-19.30, 19-32, 19.34 Тема 19 з 

посібника Кримінальне право України (загальна частина). Тести / Г.З. Яремко, Н.І. Устрицька. 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 242с. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: неповнолітні, покарання, особливості кримінальної відповідальності та 

покарання, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його 

відбування, примусові заходи виховного характеру. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

- визначення поняття та правового статусу неповнолітньої та малолітньої особи; 

- обґрунтування необхідності встановлення особливостей кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 року № 5 

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх»; 

- наведення порядку встановлення віку особи; 

- наведення підстав звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК України); 
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- наведення підстав звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 105 КК України); 

- характеристика видів примусових заходів виховного характеру (ч. 2 ст. 105 КК 

України; 

- опрацювання постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 15.05.2006р. «Про 

практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру»;  

- характеристика видів покарань, які можуть бути призначені неповнолітнім; 

- обґрунтування особливостей призначення покарання неповнолітнім; 

- обґрунтування особливостей звільнення від покарання та його відбування 

неповнолітніх і погашення та зняття  судимості. 

 
1.4. Самостійна робота студентів  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена навчальним планом 

у формі  виконання домашньої контрольної роботи. 

 

1.4.1. Завдання для контрольної роботи* 

Варіант 1 

1. Поняття кримінального права України. 

2. Поняття та види стадій кримінального правовпорушення. 

3. Поняття конфіскації майна та її види. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Громадянин Італії порушив правила безпеки дорожнього руху, що 

призвело до смерті пішохода в м. Вінниця. Він був затриманий і притягнутий до кримінальної 

відповідальності за ч. 2 ст. 286 КК України. 

Який принцип дії закону про кримінальну відповідальність у просторі був 

застосований? 

Завдання №2. 15-річний О. вступив у злочинну організацію і в її складі взяв участь у 

кількох нападах на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено грошей на 

суму, яка становить особливо великий розмір. О. засуджено за ч. 1 ст. 255 КК України.  

Чи правильно вирішено справу? Обґрунтуйте відповідь. 

 

Варіант 2 

1. Завдання кримінального права України. 

2. Осудність, як одна з ознак суб’єкта кримінального правопорушення. 

3.  Підстави і межі кримінальної відповідальності за замах на кримінальне 

правопорушення. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Під час роботи в радіомайстерні Малов випадково доторкнувся до 

паяльника, з яким щойно працював Хмара. Від несподіваного опіку та болю Малов різко 

відсмикнув руку і наніс ліктем у дар в око Котов. Внаслідок травми Котов втратив зір на одне 

око. 

Чи є дії Малова кримінальним правопорушенням? Обґрунтуйте відповідь. 

Завдання №2. Ф. та М. запропонували Ш. Вчинити крадіжку речей з квартири Б. Коли 

Б. та його дружина пішли на роботу, Ф. та Ш. Відмичкою відкрили двері квартири, вважаючи, 

що там нікого нема. М. у цей час стояв на сторожі біля будинку. Увійшовши до  квартири, 

вони побачили в ній племінницю Б. Ф та Ш. Застосували до племінниці Б. фізичне насильство, 

зв’язали її та засунули в рот кляп. Крім того Ш., зґвалтував її. Забравши цінні речі, пішли з 

квартири. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Ф., М. та Ш. 

 

Варіант 3 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення. 

2. . Осудність, як одна з ознак суб’єкта кримінального правопорушення. 

3. Поняття та види сукупності кримінальних правопорушень. 
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4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Неповнолітній Крамов 22 грудня 2018 року вчинив кишенькову крадіжку 

(ч. 1 ст. 185 КК). Під час досудового розслідування з’ясувалося, що Крамов немає жодних 

документів, що засвідчують його особу. За висновком судово-медичної експертизи Крамов 

народився у 2004 році.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям К. 

Завдання №2. Обломов, незважаючи на раніше досягнуту домовленість з іншими 

трьома співучасниками, злякавшись відповідальності, відмовився надавати власний 

автомобіль для перевезення викраденого ними майна.  

Чи має місце в поведінці Обломова добровільна відмова від вчинення кримінального 

правопорушення? 

 

Варіант 4 

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. 

2. Підстави кримінальної відповідальності. 

3. Поняття, ознаки та мета покарання. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Повнолітній Шмаров разом з Єфремовим, якому не було 14 років, 

вчинили три крадіжки чужого майна. Дії Шмарова суд кваліфікував за ч. 2 ст. 185 КК як 

крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. 

Чи правильно вирішено справу? 

Завдання №2. Хромов незаконно зберігав пістолет системи Макарова (ПМ) (ч.1 ст. 263 

КК). Одного разу, коли він чистив його, зламав бойову пружину, внаслідок чого зброя 

перестала бути придатною до стрільби. Через рік Хромов придбав бойову пружину і 

полагодив пістолет.  

Чи є в діях Хромова множинність кримінальних правопорушень? 

 

Варіант 5 

1. Поняття та види складу кримінального правопорушення. 

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

відповідальності. 

3. Види співучасників кримінального правопорушення. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Заікін вчинив особливо тяжкий злочин (ст. 111 КК) і ухилився від 

слідства і суду. Пройшло 15 років. Нових злочинів Заікін протягом цього часу не вчиняв.  

Чи можна Заікіна притягнути до кримінальної відповідальності? 

Завдання №2. Військовослужбовець строкової служби вчинив кримінальне 

правопорушення, за який суд призначив йому покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні замість позбавлення волі. Прокурор подав скаргу на вирок суду. 

За якої умови скарга прокурора підлягає задоволенню? 

 

Варіант 6 

1. Принцип законності в кримінальному праві України. 

2. Поняття диспозиції кримінально-правової норми та її види. 

3. Класифікація кримінальних правопорушень, її критерії та кримінально-правове 

значення. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1 Учень 10-го класу Т. вчинив грабіж (ч. 1 ст. 186 КК). Ураховуючи 

клопотання колективу школи про передачу його на поруки, а також щире каяття Т., суд 

задовольнив клопотання колективу, закрив кримінальне провадження  і звільнив Т. від 

кримінальної відповідальності на підставі ст.. 47 КК України. Через тиждень після цього Т. зі 

школи пішов і почав торгувати у приватному кіоску.  

Що може зробити у зв’язку з цим колектив школи? Яке рішення має прийняти суд? 
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Завдання №2. Суслов замовив Рокицькому заподіяти середньої тяжкості тілесні 

ушкодження Туманову. Рокицький, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не 

розрахував сили і заподіяв смерть Туманову.  

Чи буде Суслов  підлягати кримінальній відповідальності за умисне вбивство? 

 

Варіант 7 

1. Поняття санкції кримінально-правової норми та її види. 

2. Поняття, види та значення помилки в кримінальному праві. 

3. Форми співучасті. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. М. сів за кермо свого автомобіля, перебуваючи у стані сп’яніння. Не 

впоравшись із керування, М. смертельно збив автомобілем К., яка переходила дорогу. М. було 

засуджено до 3 років позбавлення волі із позбавлення права керувати транспортними засобами 

строком на 1 рік (ч. 2 ст. 286 КК України).  

Який загальний строк відбування покарання основного та додаткового покарань? 

Завдання №2. В день свого 14-річчя, Паров вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК) і умисне 

вбивство (ч. 1 ст. 115 КК).  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Парова. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Варіант 8 

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі. 

2. Поняття і ознаки готування до кримінального правопорушення. Відмінність 

готування від виявлення наміру вчинити кримінальне правопорушення. 

3. Погашення та зняття судимості. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Верстюк був овинувачений у підробці грошей. Він виготовив 4 грошові 

купюри, номіналом 200 гривень кожна. Маючи на увазі, що його знайомий Струсов, продавець 

у крамниці, має поганий зір, Верстюк  збув йому підроблені гроші за продукти. 

У судовому засіданні адвокат Верстюка не погодився з кваліфікацією цього діяння, 

мотивуючи це тим, що підробка була настільки грубою, що для її визначення не потрібні були 

будь-які спеціальні дослідження, тим більше Струсов у той же день виявив, що гроші, які він 

отримав від Верстюка, є підробленими та намагався їх йому повернути. Захисник подав 

клопотання про кваліфікацію скоєного як шахрайство (ст.190 КК), а не виготовлення та збут 

підроблених грошей (ст.199 КК), тому що виготовлені шляхом грубої підробки грошові знаки 

не мали змоги потрапити до грошового обігу та могли бути використані лише задля обману 

громадян. 

Встановіть об’єкт злочину та роз'ясніть, чи підлягає задоволенню клопотання 

захисника? 

Завдання №2. Зімін з метою охорони врожаю яблук встановив в саду вовчі капкани. В 

один з них попав сусідський хлопчик, якому було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. 

Чи підлягає Зімін кримінальній відповідальності? 

 

Варіант 9 

1. Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, його види та значення. 

2. Поняття і ознаки множинності кримінальних правопорушень. 

3. Поняття та підстави застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх. 

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Фліс та Шнур, відпочиваючи на березі річки, побились об заклад, хто з 

них скоріше перепливе річку. Десь на середині ріки Шнур зрозумів, що плити більше не може, 

бо його ноги були зведені судорогою. Він почав кликати Фліса на допомогу. Однак останній, 

не звертаючи уваги на заклики про допомогу, поплив на протилежний беріг. Шнур. після 

декількох закликів потонув. 
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Фліс пояснив, що він не надав допомоги Шнуру, тому що сам не дуже добре вміє 

плавати, крім того Шнур був великим чоловіком і Фліс побоювався, що не зможе надати 

допомогу й сам потоне. 

Чи становить бездіяльність Фліса об’єктивну сторону кримінального правопорушення, 

передбаченого ст.135 КК? 

Завдання №2. Ларін був за суджений на 5 років позбавлення волі та позбавлений 

військового звання „капітан” за вчинення зґвалтування (ч.1 ст. 152 КК).  

Чи правомірно Л. був позбавлений військового звання? 

 

Варіант 10 

1. Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні. Значення інституту співучасті. 

2. Поняття та види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

3. Поняття звільнення від покарання та його відбування. 

4. Розв’язати ситуаційне завдання: 

Завдання №1. Анатолій засуджений за шахрайство (ч.1 ст. 190 КК України) до 

покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки. Під час відбування покарання захворів на 

СНІД.  

Чи є підстави для застосування примусового лікування? 

Завдання №2. М. протягом року вчинив крадіжку за попередньою змовою групою осіб 

(ч. 2 ст. 185 КК України) та грабіж у великих розмірах (ч. 4 ст. 186 КК України).  

Яке максимальне покарання може бути призначене за сукупністю кримінальних 

правопорушень? 

  

Варіант 11 

1. Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Умови правомірності. 

2. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю 

вироків. 

3. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

4. Розв’язати ситуаційне завдання: 

Завдання №1. Неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 

ст. 355 КК. Він був звільнений від кримінальної відповідальності і щодо нього застосовані 

примусові заходи виховного характеру. Він ухилився від застосування цих заходів.  

Яке рішення за таких умов може бути прийняте? 

Завдання №2. Знаходячись на дискотеці, Змій посварився з раніш незнайомими йому 

Сивим та Поровим. Після закінчення дискотеки Сивий та Поров відвели Змія у двір дому та 

сильно побили його, завдав декілька ударів арматурними прутами по голові. Внаслідок 

заподіяних травм Змій помер. 

Ознайомтеся із ст.ст. 115, 121 КК. Визначте форму та вид вини, з якою діяли винні. 

 

Варіант 12 

1. Поняття та види умислу. 

2. Поняття та види спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. 

3.  Основні та додаткові види покарань. 

4. Розв’язати ситуаційне завдання: 

Завдання №1. Для того, щоб позбутися дружини і дочки, Гомілкін виготовив вибуховий 

пристрій з годинниковим механізмом, поклав його у валізу з продуктами, котру ті брали з 

собою в Київ для родичів, і здав разом з іншими речами у вантажний відсік літака, яким 

дружина і донька мали летіти з Києва до родичів. На борту літака було 168 пасажирів і 8 членів 

екіпажу. Пристрій мав спрацювати в той час, коли літак буде в повітрі. Проте, оскільки в 

аеропорту вантажники необережно кидали речі, у вибуховому пристрої було порушено 

електричний контакт і він не спрацював. 

Ознайомтеся із ст. 115 КК. Яка стадія вчинення кримінального правопорушення в діях 

Гомілкіна? 
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Завдання №2. Одарчин вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК), а потім, через місяць, 

розбійний напад (ч. 1 ст. 187 КК).  

Чи може суд при призначенні покарання визнати таку сукупність кримінальних 

правопорушень обставиною, що обтяжує покарання? 

 

Варіант 13 

1. Поняття добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до 

кінця. 

2. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву кримінального 

правопорушення. 

3. Поняття, підстави та випадки застосування спеціальної конфіскації. 

4. Розв’язати ситуаційне завдання: 

Завдання №1. З метою заволодіти грошима Пузової, Руков та Климова вирішили отруїти 

її. Вони придбали отруту, яка призначалася для знищення гризунів, та Климова дала її Пузовій 

під виглядом ліків від шлункового захворювання. У Пузової почалася нудота, ніяких інших 

наслідків не було. Експертиза встановила, що порошок був непридатний для отруєння людини. 

Чи підлягають Руков  та Климов  кримінальній відповідальності? 

Завдання №2. Кожух, який викрадав з квартир цінності, відносив їх на зберігання до 

свого знайомого Вітова. Останній, знав, що майно крадене, брав його на зберігання і 

реалізацію. Маков, двоюрідний брат Вітова, також знав, що його родич зберігає і реалізує чуже 

майно, викрадене у громадян, але в органи влади не звертався із заявою подібного роду. 

З позиції вчення про співучасть проаналізуйте дії кожної з цих осіб. 

 

Варіант 14 

1. Ексцес співучасника кримінального правопорушення та його види. Вплив ексцесу на 

кримінальну відповідальність співучасників. 

2.  Поняття і правове значення судимості. 

3. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

4. Розв’язати ситуаційне завдання: 

Завдання №1. Директор приватного підприємства «Рубін» Михайло за домовленістю з 

членом злочинної організації Назарієм з числа чоловіків свого підприємства створив 

воєнізоване формування, яке повинно було брати участь у перешкоджанні проведенню 

мітингів та інших масових заходів (ч. 1 ст. 260 КК України). За таку співпрацю Назарій 

пообіцяв щедру відплату підприємству у вигляді спонсорської допомоги.  

Які заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до 

підприємства «Рубін»? 

Завдання №2. Бівін вчинив умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання, 

викликаного тяжкою образою з боку потерпілого (ст. 116 КК).  

Чи може суд при призначенні покарання врахувати як пом’якшуючу обставину, 

передбачену п. 7 ч. 1 ст. 66 КК? 

 

Варіант 15 

1. Відповідальність за співучасть у кримінальних правопорушеннях із спеціальним 

суб’єктом. 

2. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

3. Поняття, підстави застосування та види примусових заходів медичного характеру.  

4. Розв’язати ситуаційні завдання: 

Завдання №1. Мирослав, який працював охоронцем на фірмі «Золоті ставки», попросив 

у свого сусіда Микиту позичити трактор, щоб «викопати каналізаційну яму». Микита 

погодився. Мирослав вночі за допомогою трактора заволодів поверхневим (ґрунтовим) шаром 

земель, які знаходились на дні спущеного ставка (ч. 2 ст. 239-2 КК України).  

Що може бути предметом спеціальної конфіскації у цій ситуації? 

Завдання №2. Плоский та Грубий перед закриттям відділення банку зайшли в 

приміщення, надягнувши перед цим маски, і, погрожуючи пістолетами, які, як виявилося 
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згодом, були не придатними для стрільби, стали вимагати у касирів скласти у валізу наявні у 

касі гроші. Побоюючись за своє життя, касири Бура та Рима віддали Плоскому та Грубому усі 

гроші, що були в касі. 

Чи підлягають касири Бура та Рима кримінальній відповідальності? 

 

1.4.2. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 

Виконання контрольної роботи передбачає: 

 закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів; 

 виявлення здатності студента визначати та аналізувати наукові та практичні проблеми; 

 напрацювання та розвиток навичок самостійної роботи; 

 формування навичок опрацювання нормативних джерел та наукової літератури. 

Студентам пропонується п'ятнадцять варіантів контрольних робіт. Кожний варіант 

містить три теоретичних питання та два практичних завдання з різних тем дисципліни, що дає 

можливість студенту опрацювати якнайбільше нормативних актів і інших джерел та, 

відповідно, впливає на підвищення рівня знань студентів заочної форми навчання. Змістом 

викладу теоретичного питання контрольної роботи є дослідження питання, що пропонується, 

ступеня і стану його наукової розробки. Практичні завдання передбачають розв’язок 

конкретної юридичної ситуації з використанням чинної нормативно-правової бази. 

Закріплення варіантів роботи за студентами здійснює навчальний відділ. Після 

закріплення варіанту контрольної роботи студент повинен розпочати роботу над 

нормативними актами та іншими джерелами, які рекомендуються до використання (перелік 

нормативних актів, підручників, посібників, періодичні матеріали наведенні в списку джерел 

наприкінці навчально-методичних матеріалів (1.7).  

Контрольну роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої 

структури та вимог до технічного оформлення. 

Процес підготовки контрольної роботи складається з таких етапів: 

 опрацювання літератури та нормативно-правових актів; 

 систематизація зібраного матеріалу; 

 підготовка відповідей на теоретичне питання та розв’язок практичних завдань; 

 оформлення контрольної роботи та передача у навчальну частину заочного відділення. 

За своєю структурою контрольна робота складається з плану, основної частини та 

списку використаних джерел. В разі потреби можуть мати місце додатки.  

План розміщується на окремій сторінці, яка буде другою сторінкою роботи і в ньому 

вказуються назви питань та сторінки, на яких вони розміщені. 

Основана частина роботи – це відповіді на теоретичні питання та розв’язок практичних 

завдань. Відповідь на кожне питання повинна мати заголовок і починатися з нової сторінки. 

При висвітленні питань контрольної роботи слід мати на увазі, що обов’язковим є 

використання Кримінального кодексу України, законів України та інших нормативних актів, 

судової практики. Для цього студент повинен при розкритті того чи іншого питання робити 

посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань передбачає юридичний аналіз 

справи, пошук норм закону, які регулюють дані правовідносини та розв’язок справи по суті.  

Використовуйте лише чинні нормативно-правові акти, з врахуванням останніх 

змін та доповнень до них. Посилання на застарілий нормативний матеріал є підставою 

для не зарахування контрольної роботи!  

При написанні роботи студент повинен обов’язково вказувати джерело опублікування 

нормативно-правових актів, а також посилатись на авторів та наукові джерела, з яких 

запозичені матеріали або окремі цитати.  

Посилання робляться відповідно до методичних вимог щодо виконання контрольних та 

інших робіт студентами вищих навчальних закладів, вони наводяться у формі квадратних 

дужок з зазначеннями номеру джерела відповідно до нумерації у списку використаних 

джерел.  

Список використаних джерел є обов’язковою складовою частиною контрольної роботи, 

який наводиться в кінці роботи згідно вимог держаного стандарту. Звертайте особливу увагу 

на дотримання стандартів щодо оформлення джерел.  
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Оформлення контрольної роботи. Сторінки контрольної роботи мають бути 

пронумеровані. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної 

нумерації, проте, номер на ньому не ставиться. Титульний аркуш контрольної роботи 

оформляється за встановленим зразком. 

Контрольна робота має бути підготовлена у вигляді друкованого тексту чи акуратно 

виконаного рукопису українською мовою, без помилок і виправлень, з одного звороту білого 

аркушу формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи список використаних джерел має 

складати 12-15 сторінок. При друкованому виконанні – шрифт Times New Roman, розмір – 14, 

інтервал – 1,5. 

Виконана контрольна робота подається у навчальний відділ заочного відділення не 

пізніше терміну, вказаному у плані-графіку навчального процесу на поточний навчальний рік.  

При зарахуванні контрольної роботи викладач оцінює повноту розкриття питання, 

правильність та аргументованість вирішення практичних завдань, якість оформлення роботи 

та джерел, які були використанні для її написання.  

Контрольна робота, яка отримала позитивну оцінку, вважається зарахованою. 

Контрольна робота, що не зарахована, повертається студентові на доопрацювання. Викладач 

має право в разі виникнення сумнівів щодо самостійності виконання контрольної роботи або з 

метою з’ясуванні інших питань по роботі провести захист роботи, що здійснюється під час 

сесії до складання екзамену з дисципліни. 

Виклад контрольної роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

ПЛАН 

    Стор. 

1. Теоретичне питання №1  - 3 

 2. Теоретичне питанн№2  6 

 3. Теоретичне питання №3  9 

4. Завдання №1 - 12 

5. Завдання №2 - 13 

 Список використаних джерел - 14 

 

1. Теоретичне питання №1 

 (Виклад змісту)  

2. Теоретичне питання №2 

 (Виклад змісту)  

3. Теоретичне питання №3 

 (Виклад змісту)  

4. Завдання №1 

 (Виклад розв’язку)  

5. Завдання №2 

(Виклад розв’язку) 

Список використаних джерел 

1. . . . (реквізити джерела) …… 

2. . . . (реквізити джерела) ……(і т.д. відповідно до вимог  

оформлення списку джерел). 

 

Титульний аркуш контрольної роботи оформлюється за зразком 1. 

 

Зразок 1 
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ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Відділення заочної форми навчання 
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   Перевірила:  

   Нікіфорова Тетяна Іванівна 

   доцент кафедри, к.ю.н., доцент 

    

 

 

 

 

 

 

 Хмельницький  

 2020 

 

 

 

 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль на заочній формі навчання проводиться у формі 

усного заліку та усного екзамену. 

Структура екзаменаційного білету на заочній формі навчання включає три теоретичних 

питання. 
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1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

1. Поняття, предмет і метод кримінального права. 

2. Завдання кримінального права України. 

3. Кримінальне право і суміжні галузі права. 

4. Система кримінального права України. 

5. Принципи кримінального права України. 

6. Становлення і розвиток кримінального законодавства України. 

7. Кримінальний закон як джерело кримінального права. 

8. Система і загальна характеристика чинного кримінального кодексу України. 

9. Поняття, структура і види кримінально-правових норм. 

10. Чинність кримінального закону в просторі. 

11. Чинність кримінального закону щодо осіб. 

12. Чинність кримінального закону у часі. 

13. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

14. Поняття злочину.  

15. Ознаки злочину. 

16. Поняття і ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.  

17. Класифікація злочинів. 

18. Поняття і види стадій вчинення злочину. 

19. Поняття закінченого та незакінченого злочину. 

20. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. 

21. Поняття та види замаху на злочин. 

22.  Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від вчинення 

злочину. 

23. Поняття кримінальних правовідносин. 

24. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 

25. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

26. Межі кримінальної відповідальності. 

27. Підстава кримінальної відповідальності. 

28. Поняття і значення складу злочину. 

29. Співвідношення понять «злочин» і «склад злочину». 

30. Елементи і ознаки складу злочину. 

31. Класифікація складів злочину. 

32. Поняття кваліфікації злочинів. 

33. Види кваліфікації злочинів 

34. Принципи кваліфікації злочинів. 

35. Поняття і значення об’єкта злочину. 

36. Класифікація об’єктів злочину. 

37. Загальний об’єкт злочину і його значення. 

38. Родовий об’єкт злочину і його значення. 

39. Безпосередній об’єкт злочину і його значення. 

40. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкта злочину, знарядь і засобів 

вчинення злочину. 

41. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину. 

42. Суспільно небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони складу злочину. 

43. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття і види. 

44. Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно небезпечними 

наслідками. 

45. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину: спосіб, місце, час, 

обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину. 

46. Поняття і ознаки суб’єкта злочину. 

47. Поняття та види спеціального суб’єкта злочину. 

48. Фізична особа як суб’єкт злочину. 
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49. Вік як ознака суб’єкта злочину. 

50. Осудність як ознака суб’єкта злочину. 

51. Поняття і критерії неосудності. 

52. Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

53. Поняття, мета примусових заходів медичного характеру та особи, до яких вони 

застосовуються. 

54. Види примусових заходів медичного характеру. 

55. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. 

56. Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину. 

57. Поняття та форми вини. 

58. Поняття та види умислу. 

59. Поняття та види необережності. 

60. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості. 

61. Складна (подвійна) форма вини. 

62. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: мотив і мета злочину, емоційний стан. 

63. Помилка в кримінальному праві та її вплив на кримінальну відповідальність. 

64. Поняття співучасті у злочині. 

65. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у злочині.  

66. Види співучасників. 

67. Форми співучасті. 

68. Кримінальна відповідальність співучасників. 

69. Невдала співучасть. 

70. Ексцес виконавця. 

71. Посереднє виконавство.  

72. Співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом. 

73. Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину. 

74. Відмінність співучасті від причетності до злочину. 

75. Поняття та види одиничних злочинів. 

76. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика. 

77. Поняття повторності злочинів. 

78. Види повторності злочинів. 

79. Поняття сукупність злочинів. 

80. Види сукупності злочинів. 

81. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм. 

82. Поняття та види рецидиву злочинів. 

83. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 

84. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. 

85. Кримінально-правове значення обставин, що виключають злочинність діяння. 

86. Поняття та ознаки необхідної оборони. 

87. Поняття та ознаки уявної оборони. 

88. Перевищення меж необхідної оборони. 

89. Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, перевищення меж 

затримання. 

90. Фізичний або психічний примус. 

91. Поняття та ознаки крайньої необхідності. 

92. Перевищення меж крайньої необхідності. 

93. Відмежування необхідної оборони та крайньої необхідності. 

94. Виконання наказу або розпорядження. 

95. Діяння, пов’язане з ризиком 

96. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

97. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. Відмежування 

звільнення від кримінальної відповідальності від суміжних правових інститутів.  

98. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 
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99. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з 

потерпілим. 

100. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.  

101. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. 

102. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків 

давності. Незастосування давності до окремих категорій злочинів. 

103. Амністія і помилування. 

104. Поняття і ознаки покарання. 

105. Мета покарання. 

106. Поняття, ознаки і значення системи покарань. Класифікація покарань. 

107. Штраф як вид покарання. 

108. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу як вид покарання. 

109. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид 

покарання. 

110. Громадські роботи як вид покарання. 

111. Виправні роботи як вид покарання. 

112. Службові обмеження для військовослужбовців як вид покарання. 

113. Конфіскація майна як вид покарання. Відмінність конфіскації як виду покарання від 

спеціальної конфіскації. 

114. Арешт як вид покарання. 

115. Обмеження волі як вид покарання. 

116. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання. 

117. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання. 

118. Довічне позбавлення волі як вид покарання. 

119. Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. 

120. Обставини, що пом’якшують покарання. 

121. Обставини, що обтяжують покарання. 

122. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 

123. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за даний злочин. 

124. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

125. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

126. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 

127. Обчислення строків покарання. 

128. Поняття і юридична природа звільнення від покарання та його відбування. 

129. Види звільнень від покарання та його відбування. 

130. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.  

131. Звільнення від відбування покарання з випробуванням Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. 

132. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. 

133. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

134. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 

135. Звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років. 

136. Звільнення від покарання за хворобою. 

137. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта про 

помилування. 

138. Умови, порядок і правові наслідки звільнення від покарання та його відбування. 

139. Поняття і правове значення судимості. Виникнення і припинення судимості. 

140. Поняття і умови погашення судимості. Дострокове зняття судимості. 

141. Поняття спеціальної конфіскації. 

142. Підстави застосування спеціальної конфіскації. 

143. Поняття та види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

144. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 
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145. Особливості застосування до неповнолітніх покарання. 

146. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання. 

147. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного покарання. 

148. Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 

149. Поняття та підстави застосування обмежувальних заходів, що застосовуються до 

осіб, які вчинили домашнє насильство. 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Поняття, предмет і метод кримінального права. 

2. Поняття і значення об’єкта кримінального правопорушення. 

3. Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів семестрової оцінки студентам з навчальної дисципліни 

здійснюється відповідно до такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 
        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  виконання  

і захисту курсової роботи 
        

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

  

        

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

  

        

         

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
  +    

 Додаткові бали   

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 14 лекційних занять за заочною 

формою навчання. 

Студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 
з/п 

  Форма 
навчання 

Кількість 

лекцій за 
планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. заочна 14 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9 4,3 4,6 5,0 
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2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 8 семінарських занять за 

денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 

числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів наведено в наступній таблиці: 
 

№ 

з/п 

 

Рівень виконання контрольної роботи 

 

Кількість балів 

1. Високий (творчий) 36,5-40 

2. Достатній (конструктивно-варіативний) 
33-36 

29,5-32,5 

3. Середній (репродуктивний) 
25,5-29 

24-25 

4. Низький (рецептивно-продуктивний) 
14-23,5 

0-13,5 

 
3. Рекомендовані джерела 

3.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341 - IІІ. URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14. 

3. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004р. URL : http: 

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.  

4. Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення: Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h91. 

5. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 р. 

URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

7. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 

8. Конвеція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів 

проти людства від 25 листопада 1968р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_168. 

9. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17.12.1979 р. 

URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_087. 

10. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності: Резолюція Генеральної Асамблеї від 15.11. 

2000р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_791. 

11. Рішення Конституційного Суду у справі про зворотну дію в часі законів та 

інших нормативно-правових актів №1рп/99 від 09.02.1999р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
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