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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 з 

положеннями Особливої частини кримінального права України, які 

визначають кримінальну відповідальність за окремі кримінальні 

правопорушення, та отримання навичок застосування цих положень при 

кваліфікації кримінальних правопорушень й розмежування їх між собою та із 

суміжними кримінальними правопорушеннями, що має науково-практичне 

спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової 

культури, а також вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації 

кримінальних правопорушень, які існують у правозастосовчій практиці. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

- ознайомлення студентів з основними положеннями та інститутами 

кримінального права 

- формування у студентів базових знань про основні склади кримінальних 

правопорушень, які містить Особлива частина Кримінального кодексу 

України; 

- 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 2)» 

студент повинен попередньо засвоїти навчальні дисципліни: «Теорія держави 

та права», «Судоустрій України та альтернативне вирішення спорів», 

«Конституційне право та процес», «Кримінальне право (частина 1)». 

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 – 7 

 

 

 

Галузь знань 08 «Право» 
Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

 

3-й 

 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

210 

5, 6-й 5,6-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

30 год. 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

 

60 год. 

 

12 год. 

Самостійна робота 

 

120 год. 

 

188 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

60 год. 

 

94 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 

5-й семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, система та значення 

Особливої частини кримінального 

права. 

14 2 4 4 4 

Тема 2. Злочини проти основ 

національної безпеки України. 
14 2 4 4 4 

Тема 3. Кримінальні правопорушення 

проти життя особи. 
14 2 4 4 4 

Тема 4. Кримінальні правопорушення 

проти здоров’я особи. 
14 2 4 4 4 

Тема 5. Кримінальні правопорушення 

проти волі, честі та гідності особи. 
14 2 4 4 4 

Разом за змістовим модулем 1 70 10 20 20 20 

6-й семестр 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Кримінальні правопорушення 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

14 2 4 4 4 

Тема 7. Кримінальні правопорушення 

проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

14 2 4 4 4 

Тема 8. Кримінальні правопорушення 

проти власності. 

14 2 4 4 4 

Тема 9. Кримінальні правопорушення у 

сфері господарської діяльності. 
14 2 4 4 4 

Тема 10. Кримінальні правопорушення 

проти довкілля. 
14 2 4 4 4 

Тема 11. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки. 
14 2 4 4 4 

Тема 12. Кримінальні правопорушення 

проти безпеки виробництва. 
14 2 4 4 4 

Тема 13. Кримінальні правопорушення 

проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

14 2 4 4 4 

Тема 14. Кримінальні правопорушення 

проти громадського порядку та 

моральності. 

14 2 4 4 4 

Тема 15. Кримінальні правопорушення 

у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або 

прикурсорів та інші кримінальні 

14 2 4 4 4 



6  

правопорушення проти здоров’я 

населення. 

Разом за змістовим модулем 2 140 20 40 40 40 

Усього 210 30 60 60 60 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Поняття, система та значення 

Особливої частини кримінального 

права. 

12   6 6 

Тема 2. Злочини проти основ 

національної безпеки України. 

14 2  6 6 

Тема 3. Кримінальні правопорушення 

проти життя особи. 

14  2 6 6 

Тема 4. Кримінальні правопорушення 

проти здоров’я особи. 

14 2  6 6 

Тема 5. Кримінальні правопорушення 

проти волі, честі та гідності особи. 

14  2 6 6 

Тема 6. Кримінальні правопорушення 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

14  2 6 6 

Тема 7. Кримінальні правопорушення 

проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

16   8 8 

Тема 8. Кримінальні правопорушення 

проти власності. 

14 2  6 6 

Тема 9. Кримінальні правопорушення у 

сфері господарської діяльності. 

12   6 6 

Тема 10. Кримінальні правопорушення 

проти довкілля. 

14  2 6 6 

Тема 11. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки. 

14 2  6 6 

Тема 12. Кримінальні правопорушення 

проти безпеки виробництва. 

16   8 8 

Тема 13. Кримінальні правопорушення 

проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

14  2 6 6 

Тема 14. Кримінальні правопорушення 

проти громадського порядку та 

моральності. 

14 2  6 6 

Тема 15. Кримінальні правопорушення 

у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або 

прикурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я 

населення. 

14  2 6 6 
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Усього 210 10 12 94 94 

 

Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. 
Тема 1. Поняття, система та значення Особливої частини 

кримінального права. 
8 12 

2. Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. 8 12 

3. Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя особи. 8 12 

4. Тема 4. Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи. 8 12 

5. 
Тема 5. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи. 
8 12 

6. 
Тема 6. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 
8 12 

7. 
Тема 7. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 
8 16 

8. Тема 8. Кримінальні правопорушення проти власності. 8 12 

9. 
Тема 9. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. 
8 12 

10. Тема 10. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 8 12 

11. Тема 11. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 8 12 

12. Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 8 16 

13. 
Тема 13. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 
8 12 

14. 
Тема 14. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності. 
8 12 

15. 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прикурсорів та інші 

кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. 

8 12 

 Разом 120 188 

 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає 

створення умов для повної реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-

спрямований розвиток їх здібностей і творчу діяльність. 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. 

Таке поглиблене вивчення реалізується в наступних формах (за вибором студента): 

- реферативне повідомлення з елементами наукового пошуку; 

- складання та розв’язування задач; 

- складання та розв’язування тестів. 

 

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 
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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. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають 

викладачу на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту 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 
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встановлений термін. 

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 МК 1  МК 2 ПК1+МК1 ПК2+МК2 

60 60 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 та система Особливої частини кримінального права. 

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

державної влади (ст. 109 КК). 

3. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК). 

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). 

5. Диверсія (ст. 113 КК України). 

6. Шпигунство (ст. 114 КК України). 

7. Умисне вбивство (ст. 115 КК). 

8. Види умисного вбивства за пом’якшуючих обставин (статті 116-118 КК). 

9. Види тілесних ушкоджень. Правила судово-медичного визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 

10. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. 

11. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України). 

12. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або 

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення (ст. 124 КК). 

13. Катування (ст. 127 КК). 

14. Погроза вбивством (ст. 129 КК). 

15. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131 КК). 

16. Зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК). 

17. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмінність від ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані (ст. 136 КК). 

18. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). 
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19. Захоплення заручників (ст. 147 КК). 

20. Торгівля людьми (ст. 149 КК). 

21. Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151 КК). 

22. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від сексуального насильства (ст. 153 КК). 

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

24. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). 

25. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі 

виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК). 

26. Порушення недоторканності житла (ст. 162 КК). 

27. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). 

28. Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК). 

29. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу. 

30. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою. 

31. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання. 

32. Вимагання (ст. 189 КК). 

33. Шахрайство (ст. 190 КК). 

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

становищем (ст. 191 КК). 

35. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї 

(ст. 193 КК). 

36. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК). 

37. Необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196 КК України). 

38. Порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК). 

39. Контрабанда (ст. 201 КК). 

40. Протидія законній господарській діяльності (ст.206 КК). 

41. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК). 

42. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК). 

43. Доведення до банкрутства (ст. 219 КК). 

44. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). 

45. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК). 

46. Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК). 

47. Забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК). 

48. Забруднення моря (ст. 243 КК). 

49. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 

50. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 255 КК). 

51. Бандитизм (ст. 257 КК). 

52. Терористичний акт (ст. 258 КК). 

53. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 

КК). 

54. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК). 

55. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ст. 270 КК). 

56. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК). 

57. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних 

цехах (ст. 273 КК). 

58. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами (ст. 286 КК). 

59. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Відмінність від кримінальних 

правопорушень проти власності, що вчиняються з корисливих мотивів. 

60. Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК). 

61. Масові заворушення (ст. 294 КК). 

62. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення громадського порядку (ст. 293 

КК) та від масових заворушень (ст. 294 КК). 
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63. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК). 

64. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК). 

65. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК). 

66. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК). 

67. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). Відмежування від 

незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК). 

68. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 

КК). 

69. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310) КК. 

70. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316 КК України). 

71. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). 

72. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК). 

73. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу (ст. 335 КК). 

74. Наруга над державними символами (ст. 338 КК). 

75. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК). 

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

77. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК). 

78. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349 

КК). 

79. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК). 

80. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК). 

81. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). 

82. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 

КК). 

83. Службова недбалість (ст. 367 КК). 

84. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК). 

85. Примушування давати показання (ст. 373 КК). 

86. Невиконання судового рішення (ст. 382КК). 

87. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ст. 383 КК). 

88. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК). 

89. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 

КК). 

90. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391 КК). 

91. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК). 

92. Приховування злочину (ст. 396 КК). 

93. Непокора (ст. 402 КК). 

94. Невиконання наказу (ст. 403 КК). 

95. Дезертирство (ст. 408 КК). 

96. Недбале ставлення до військової служби (ст. 425 КК). 

97. Мародерство (ст. 432 КК). 

98. Пропаганда війни (ст. 436 КК). 

99. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437 КК). 

100. Геноцид (ст. 442 КК). 
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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. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. За ред. М. І. Мельника, 

М. І. Хавронюка. 11-е вид., переробл. та допов. К.: Юридична думка, 2019. 1384 с. 

4. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. 

Тютюгін та ін.; Х.: Право, 2015. 680 с. 

5. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України: навч. посіб. / Митрофанов Ігор 

Іванович; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса: 

Фенікс, 2015. 576 с. 

6. Сухонос В. В., Білокінь Р. М., Сухонос В. В. (мол.) Кримінальне право України: Особлива 

частина: підручник / за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. В. В. Сухоноса. Суми: ПФ «Видавництво 

«Університетська книга», 2020. 672 с. 

7. Шевчук А. Кримінальне право України (Особлива частина): для студ. вищ. навч. закл. / Андрій 

Шевчук, Марія Дякур; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Рута, 2013. 471 с. 

 

Додаткова: 

1. Джужа А. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої 

недоторканності дитини : монографія / А. О. Джужа; НАВС. К., 2013. 193 с. 

2. Ємельянов М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство: Монографія. Харків: Право, 2014. 

176 с. 

3. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем / Слабченко О. А., Савченко А. В., Семенюк О. О., 

Смаглюк О. В.: [монографія]. К.: ФОП Маслаков, 2018. 164 с. 

4. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. 

Савченка А. В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с. 

5. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: 

порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк; НАВС. К., 2013. 213 

с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України. 

2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний веб-портал Верховної Ради України. 

3. https://www.kmu.gov.ua/ - офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. 

4. https://mvs.gov.ua/uk – офіційний портал Міністерства внутрішніх справ України. 

5. https://www.gp.gov.ua/ua/index.html – офіс Генерального прокурора. 

6. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. 

7. https://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень. 

8. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

9. https://nlu.org.ua/ – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 
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