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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Кримінальне право є обов’язковою навчальною дисципліною циклу 

професійної підготовки, які формують професійні компетентності. 

Навчальна дисципліна вивчає основні теоретичні положення сучасної науки 

кримінального права та практику їх застосування. Дисципліна належить до 

фундаментальних і профілюючих. Нею передбачається вивчення комплексу 

кримінально-правових інститутів кримінального права та основних 

положень Закону про кримінальну відповідальність, постанов Пленуму 

Верховного Суду, рішень Конституційного Суду України та рішень 

Європейського суду з прав людини. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів на 

підставі чинного кримінального законодавства України з основними 

положеннями та інститутами кримінального права, які передбачені нормами 

Загальної частини Кримінального кодексу України, для формування у них у 

подальшому теоретичних знань, а також практичних навичок та вмінь, 

необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації 

кримінальних правопорушень, які існують у правозастосовчій практиці. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

- ознайомлення студентів з основними положеннями та інститутами 

кримінального права; 

- ознайомлення студентів з основними джерелами кримінального права 

України; 

- аналіз та узагальнення судової практики в сфері застосування 

кримінального законодавства; 

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних 

проблем кримінального права. 

Пререквізити Для продуктивного вивчення дисципліни «Кримінальне право (частина 1)» 

студент повинен попередньо засвоїти навчальні дисципліни: «Теорія 

держави та права», «Конституційне право та процес». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 
РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 6 

 

Галузь знань 08 «Право» 

Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 

 

2-й 

 

2-й 

Семестр 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

Курсова  робота  –   

                                1 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин – 

210 (180+30) 

 

3, 4-й 

 

3,4-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

30 год. 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

 

60 год. 

 

8 год. 

Самостійна робота 

 

120 год. 

 

192 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

45 год. 

 

81 год 

в т.ч. курсова робота 

 

30 год 

 

30 год  

Вид контролю: 

 

залік 

екзамен 

 

залік  

екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та 

система кримінального права. Наука 

кримінального права.  

8 2 4 1 1 

Тема 2. Закон про кримінальну 

відповідальність.  
8 2 4 2 2 

Тема 3. Чинність Закону про кримінальну 

відповідальність у часі, просторі та по 

колу осіб.  

8 2 4 1 1 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та 

її підстави. 
10 2 4 2 2 

Тема 5. Поняття та класифікація 

кримінальних правопорушень. 
10 2 4 1 1 

Разом за змістовим модулем 1 44 10 20 7 7 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Склад кримінального 

правопорушення. 
8 2 2 2 2 

Тема 7. Об’єкт кримінального 

правопорушення. 
8  2 3 3 

Тема 8. Об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

12 2 4 3 3 

Тема 9. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 

10 2 2 3 3 

Тема 10. Суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

10 2 4 2 2 

Разом за змістовим модулем 2 48 8 14 13 13 

Змістовий модуль 3 

Тема 11. Стадії вчинення кримінального 

правопорушення. 

8 2 2 2 2 

Тема 12. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. 

10 2 2 3 3 

Тема 13. Множинність кримінальних 

правопорушень. 

10 2 4 2 2 

Тема 14. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. 

10  4 3 3 

Разом за змістовим модулем 3 38 6 12 10 10 

Змістовий модуль 4 

Тема 15. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
8 2 2 2 2 

Тема 16. Покарання та його види. 6  2 2 2 

Тема 17. Призначення покарання. 8 2 2 2 2 



6  

Тема 18. Звільнення від покарання та 

його відбування. 

6  2 2 2 

Тема 19. Судимість. 8  2 3 3 

Тема 20. Заходи кримінально-правового 

характеру. 

8 2 2 2 2 

Тема 21. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

6  2 2 2 

Разом за змістовим модулем 4 50 6 14 15 15 

ВСЬОГО за модулем 2 136 20 40 38 38 

Усього 180 30 60 45 45 

Курсова робота    30  

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

6-й семестр 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та 

система кримінального права. Наука 

кримінального права.  

8   4 4 

Тема 2. Закон про кримінальну 

відповідальність.  
10  2 4 4 

Тема 3. Чинність Закону про кримінальну 

відповідальність у часі, просторі та по 

колу осіб.  

8   4 4 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та 

її підстави. 

8   4 4 

Тема 5. Поняття та класифікація 

кримінальних правопорушень. 

10 2  4 4 

Тема 6. Склад кримінального 

правопорушення. 

10 2  4 4 

Тема 7. Об’єкт кримінального 

правопорушення. 
8   4 4 

Тема 8. Об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 
10  2 4 4 

Тема 9. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 
8   4 4 

Тема 10. Суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 
8   4 4 

Тема 11. Стадії вчинення кримінального 

правопорушення. 
12 2  5 5 

Тема 12. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. 
10   5 5 

Тема 13. Множинність кримінальних 

правопорушень. 
12 2  5 5 

Тема 14. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. 

12  2 5 5 
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Тема 15. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

8 2  3 3 

Тема 16. Покарання та його види. 8  2 3 3 

Тема 17. Призначення покарання. 6   3 3 

Тема 18. Звільнення від покарання та 

його відбування. 
6   3 3 

Тема 19. Судимість. 6   3 3 

Тема 20. Заходи кримінально-правового 

характеру. 
6   3 3 

Тема 21. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

6   3 3 

Усього 180 10 8 81 81 

 

Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. 
Поняття, предмет, метод та система кримінального права. Наука 

кримінального права. 
2 8 

2. Закон про кримінальну відповідальність. 4 8 

3. 
Чинність Закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі та 

по колу осіб. 
2 8 

4. Кримінальна відповідальність та її підстави. 4 8 

5. Поняття та класифікація кримінальних правопорушень. 2 8 

6. Склад кримінального правопорушення. 4 8 

7. Об’єкт кримінального правопорушення. 6 8 

8. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 6 8 

9. Суб’єкт кримінального правопорушення. 6 8 

10. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. 4 8 

11. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 4 10 

12. Співучасть у кримінальному правопорушенні. 6 10 

13. Множинність кримінальних правопорушень. 4 10 

14. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 6 10 

15. Звільнення від кримінальної відповідальності. 4 6 

16. Покарання та його види. 4 6 

17. Призначення покарання. 4 6 

18. Звільнення від покарання та його відбування. 4 6 

19. Судимість. 6 6 

20. Заходи кримінально-правового характеру. 4 6 

21. 
Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 
4 6 

 Разом 90 162 

 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає 

створення умов для найбільш повної реалізації творчих можливостей студентів через 

індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей та творчу діяльність. Формою індивідуальної 

роботи студентів з даного навчального курсу є виконання курсової роботи згідно методичних 
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рекомендацій щодо написання курсових робіт та заданої тематики. Індивідуальні завдання студенти 

виконують самостійно під керівництвом викладача. Метою індивідуальної роботи є поглиблення, 

узагальнення, закріплення теоретичного матеріалу та понятійного апарату, практичне застосування 

знань студентів з курсу навчальної дисципліни. 

Тематика курсових робіт з дисципліни «Кримінальне право (частина 1)» розроблена 

кафедрою права та публічного управління згідно з поставленою метою та завданнями навчальної 

дисципліни. 

Написання студентами курсової роботи є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу, важливим елементом фахової підготовки юристів. 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право (частина 1)» повинна 

відповідати загальним вимогам, які встановлені до написання курсових робіт. 

Під час написання курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з 

навчальною та науковою літературою, вміти аналізувати нормативні акти в галузі кримінального 

законодавства, матеріали практики, робити обгрунтовані висновки. 

Курсова робота повинна бути виконана студентом згідно із заданою тематикою. 

Недодержання цієї вимоги, а також написання роботи не за своєю темою є підставою для 

незарахування роботи й повернення студентові для перероблення відповідно до своєї теми. 

Робота повинна містити вступ, послідовний виклад теоретичних питань з обов’язковими 

посиланнями на використані літературні джерела, висновки, належним чином оформлений список 

літератури, використаної під час написання курсової роботи. 

При недотриманні студентом вимог, встановлених щодо написання курсових робіт (вимог 

щодо наукового рівня, змісту та оформлення курсових робіт), викладач повертає йому курсову 

роботу для доопрацювання та усунення недоліків. Курсова робота, виконана з додержанням усіх 

вказаних вимог, оцінюється як «зарахована». 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється в академічній групі й полягає 

в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв՚язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання завдань роботи, оформленої письмово. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. 

Студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розкладом, розробленим 

навчальним відділом. Письмову роботу кодують та надають викладачу 
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на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 

100. Ці бали сумуються з балами поточного та модульного контролю. 

Кількість спроб складання екзамену не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблене вивчення за 

рекомендованою літературою, а також виконання практичних завдань 

з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень 

до початку екзаменаційної сесії. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

•Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(зокрема, з використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний 

контроль 1  
Поточний контроль 2 

Модульний  

контроль 

Підсумков

ий  

рейтинг  

залік 

Підсумкови

й  

рейтинг  

екзамен 

Змістовий 

модуль 1 

 Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

МК 1  МК 2 
ПК1+МК1 ПК2+МК2 

60 30 30 40 40 100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання для підготовки до екзамену: 

1. Поняття, завдання та система кримінального права. 

2. Кримінальне право та суміжні галузі права. 

3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення. 

4. Структура закону про кримінальну відповідальність. 

5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення. 

6. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх єдність та 

взаємозв’язок. 

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

на території України. 

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

за межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в 

Україні. 

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в 

Україні.  

10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та особи, яка 

засуджена за вчинення кримінального правопорушення. 

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

12. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 

13. Поняття кримінального правопорушення (формальне, матеріальне, формально-матеріальне). 

14. Ознаки кримінального правопорушення. Відмінність кримінального правопорушення від інших 

правопорушень. 

15. Класифікація кримінальних правопорушень. 
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16. Поняття кримінальної відповідальності. 

17. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

18. Поняття складу кримінального правопорушення та його ознаки. 

19. Співвідношення кримінального правопорушення й складу кримінального правопорушення. 

20. Види складів кримінальних правопорушень. 

21. Поняття об’єкта кримінального правопорушення. 

22. Поняття предмета кримінального правопорушення та його місце в структурі складу 

кримінального правопорушення. 

23. Класифікація (види) об’єктів кримінального правопорушення. 

24. Поняття та значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

25. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). 

26. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення. 

27. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення. 

28. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення кримінального правопорушення як 

факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону. 

29. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення. Види суб`єктів кримінального 

правопорушення. 

30. Поняття неосудності, її критерії. Наслідки визнання особи неосудною. 

31. Відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані сп’яніння. 

32. Поняття та значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

33. Поняття й значення вини в кримінальному праві. 

34. Форми вини в кримінальному праві, їх значення. 

35. Умисел та його види. 

36. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в кримінальних 

правопорушеннях з формальним складом. 

37. Необережність та її види. 

38. Кримінальна протиправна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. 

Відмежування кримінальної протиправної самовпевненості від непрямого умислу. 

39. Кримінальна протиправна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення. 

40. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення. 

41. Мотив та мета кримінального правопорушення як факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

кримінального правопорушення. 

42. Випадок (казус) як невинне завдання суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від 

кримінальної протиправної недбалості. 

43. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності. 

44. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності. 

45. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

46. Готування до кримінального правопорушення та його види. 

47. Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення умислу. 

Відповідальність за готування до кримінального правопорушення. 

48. Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

49. Види замаху на кримінальне правопорушення (закінчений та незакінчений). Непридатний замах 

та його види. 

50. Поняття закінченого кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального 

правопорушення з матеріальним, формальним та усіченим складом. 

51. Відмежування замаху на кримінальне правопорушення від закінченого кримінального 

правопорушення та від готування до кримінального правопорушення. 

52. Відповідальність за готування до кримінального правопорушення та замах на кримінальне 

правопорушення. 

53. Поняття добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця, її ознаки. 

54. Стадії вчинення кримінального правопорушення, на яких можлива добровільна відмова від 

кримінального правопорушення. 
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55. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця. 

56. Поняття, ознаки та значення співучасті у кримінальному правопорушенні. 

57. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників кримінального 

правопорушення. 

58. Спільність участі осіб у вчиненні кримінального правопорушення. 

59. Форми співучасті. 

60. Види співучасників та їх визначення у КК України. 

61. Виконавці та співвиконавці кримінального правопорушення. 

62. Організатор кримінального правопорушення. 

63. Підбурювач до кримінального правопорушення. Способи підбурювання. 

64. Пособник кримінального правопорушення. Відмінність пособництва від підбурювання. 

65. Підстави та межі відповідальності співучасників. 

66. Спеціальні питання відповідальності за співучасть. 

67. Співучасть у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом. 

68. Провокація кримінального правопорушення як спеціальне питання відповідальності за 

співучасть. 

69. Ексцес виконавця. Види ексцесу. 

70. Невдале підбурювання та пособництво й безнаслідкова співучасть як спеціальні питання 

відповідальності за співучасть. 

71. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові співучасників.  

72. Поняття та види причетності до кримінального правопорушення (переховування, 

неповідомлення, потурання). Відповідальність за причетність до кримінального правопорушення. 

73. Повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень як види множинності 

кримінальних правопорушень. 

74. Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елемент множинності кримінальних 

правопорушень. Види одиничних кримінальних правопорушень. 

75. Поняття сукупності кримінальних правопорушень та її ознаки. 

76. Види сукупності кримінальних правопорушень. 

77. Повторність як вид множинності кримінальних правопорушень. Види повторності. 

78. Відмежування повторності від суміжних з нею понять. 

79. Рецидив кримінальних правопорушень: поняття, ознаки, види. 

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

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

82. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки. 

83. Перевищення меж необхідної оборони. 

84. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. 

85. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Ознаки 

правомірного затримання. 

86. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності. 

87. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення. 

88. Фізичний або психічний примус. 

89. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає кримінальну протиправність 

діяння. 

90. Діяння, пов’язане з ризиком. 

91. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

92. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. 

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

94. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 

95. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. 

96. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. 
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97. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим. 

98. Поняття покарання та його ознаки. 

99. Мета покарання та її ознаки. 

100. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним 

законодавством про кримінальну відповідальність. 

101. Види покарань за кримінальним правом. 

102. Довічне позбавлення волі. 

103. Позбавлення волі: поняття, зміст, види та строки. 

104. Виправні роботи як вид покарання. 

105. Громадські роботи як вид покарання. 

106. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

107. Штраф як вид покарання. 

108. Арешт як вид покарання. 

109. Конфіскація майна: поняття, зміст та її види. 

110. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: зміст, умови 

та порядок застосування. 

111. Загальні засади призначення покарання. 

112. Обставини, які пом’якшують покарання. 

113. Обставини, які обтяжують покарання. 

114. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

115. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

116. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

117. Поняття звільнення від покарання та його відбування. 

118. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави. 

119. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

120. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального 

вироку. 

121. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

122. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання. 

123. Судимість, її правові наслідки, строки погашення та зняття судимості.  

124. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

125. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. 

№ 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид.7-ме, перероб. та допов. Київ: 

Алерта, 2021. 500 с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: наук.-практ. 

посіб. / В. П. Ємельянов. Харків: Право, 2018. 142 с. 

5. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В. В. Сухонос. Суми: Університетська 

книга, 2016. 375 с. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. за ред. М. І. Мельника, М. І. 

Хавронюка. К.: Юрид. думка, 2018. 1316 с. 

7. Тютюгін В.І. Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підготовки до іспитів / 

В. І. Тютюгін, О. Д., Комаров, М. А. Рубащенко. 2-ге вид., переробл. та доп. Харків: Право, 2017. 

202 с. 

8. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Одеса, «Фенікс», 2018. 
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