




Програма підсумкової  атестації  випускників 

з Кримінального права України 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»  

спеціальності 08  «Право» галузі знань 081 «Право» 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання та система кримінального 

права. Наука кримінального права Поняття кримінального права як 

самостійної галузі права, галузі законодавства, навчальної дисципліни та 

науки - галузі правознавства (юриспруденції). Принципи кримінального 

права України: загальні та галузеві. Кримінальне право в системі права 

України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінальне 

процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право). 

Джерела кримінального права. Система кримінального права. Загальна і 

Особлива частини. Поняття і система Загальної частини. Наука 

кримінального права. Методи науки кримінального права. Система курсу 

кримінального права.  

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і 

значення. Структура (будова) Кримінального кодексу України. Загальна і 

Особлива частини КК України, їх єдність і взаємозв’язок. Структура статей 

Особливої частини КК України; диспозиції і санкції, їх види. Тлумачення 

закону про кримінальну відповідальність: поняття, значення та види. 

Аналогія в кримінальному праві. Конституційні положення щодо дії закону 

про кримінальну відповідальність в часі і просторі. Чинність законів про 

кримінальну відповідальність в часі. Зворотна сила закону про кримінальну 

відповідальність. Принципи чинності закону про кримінальну 

відповідальність в просторі. Видача осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення.  

Тема 3. Кримінальна відповідальність та її підстави 

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

Поняття кримінальної відповідальності. Кримінально-правові відносини: їх 

суб’єкт та зміст. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. Питання про 

юридичні підстави кримінальної відповідальності в науці та законодавстві.  

Тема 4. Кримінальне правопорушення і його види 

Соціальна природа кримінального правопорушення. Історично мінливий 

характер поняття кримінального правопорушення. Криміналізація і 

декриміналізація суспільне небезпечних діянь. Визначення поняття 

кримінального правопорушення: 1) формальне; 2) матеріальне; 3) 

формально-матеріальне, їх суть. Поняття кримінальних правопорушень за 

чинним КК України. Ознаки кримінальних правопорушень. Питання 

вдосконалення поняття кримінальних правопорушень в кримінальному праві. 

Поняття малозначності діяння (ч. 2 ст. 11 КК України). Критерії 



відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень. 

Концепція кримінального правопорушення. Теоретичне співвідношення 

кримінальних правопорушень і кримінальних проступків. Класифікація 

кримінальних правопорушень: поняття та критерії. Класифікація 

кримінальних правопорушень залежно від ступеня тяжкості (ст. 12 КК 

України).  

Тема 5. Склад кримінальних правопорушень 

Поняття складу кримінального правопорушення і його значення. 

Співвідношення понять кримінального правопорушення і складу 

кримінального правопорушення. Елементи та ознаки складу кримінального 

правопорушення, їх зміст, органічна єдність. Об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу кримінального 

правопорушення, їх ознаки. Обов’язкові і факультативні ознаки складу 

кримінального правопорушення, значення такого ділення ознак складу 

кримінального правопорушення: 1) як конститутивних ознак; 2) як 

кваліфікуючих ознак; 3) як обставин, що обтяжують відповідальність при 

призначенні покарання. Види складів кримінального правопорушення. Склад 

кримінального правопорушення і кваліфікація кримінального 

правопорушення. Поняття кваліфікації кримінального правопорушення та її 

значення.  

Тема 6. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення 

Поняття об’єкта кримінального правопорушення. Значення об’єкта 

кримінального правопорушення в структурі елементів його складу для 

характеристики суспільної небезпеки кримінального правопорушення та його 

кваліфікації. Суспільні відносини як об’єкт кримінального правопорушення. 

Структура суспільних відносин. Класифікація (види) об’єктів кримінального 

правопорушення. Поняття предмета кримінального правопорушення та його 

місце в структурі складу кримінального правопорушення. Поняття 

потерпілого від кримінального правопорушення та його кримінально- 

правове значення. Проблеми подальшого розвитку вчення про об’єкт 

кримінального правопорушення.  

Тема 7. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення 

Поняття об’єктивної сторони кримінального правопорушення. Ознаки 

складу кримінального правопорушення, які характеризують об’єктивну 

сторону: обов’язкові та факультативні. Значення об’єктивної сторони для 

оцінки суспільної небезпеки, кваліфікації кримінального правопорушення, а 

також відокремлення одного складу кримінального правопорушення від 

іншого. Поняття дії та бездіяльності. Поняття нездоланної сили, фізичного і 

психічного примусу та їх значення для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність за суспільне небезпечне діяння. Суспільне небезпечні 

наслідки як ознака об’єктивної сторони кримінального правопорушення; 

поняття суспільно небезпечних наслідків, їх види та значення в 

кримінальному праві. Кримінальні правопорушення з матеріальними, 

формальними та усіченими складами: значення такого поділення. Причинний 

зв’язок в кримінальному праві та його значення. Теорії причинного зв’язку. 

Спосіб, знаряддя, засоби, обстановка, місце, час вчинення кримінального 



правопорушення як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну 

сторону кримінального правопорушення; їх значення.  

Тема 8. Суб'єкт кримінального правопорушення 

Поняття суб’єкта кримінального правопорушення в кримінальному 

праві. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта кримінального 

правопорушення. Загальний і спеціальний суб’єкт кримінального 

правопорушення в кримінальному праві. Суб’єкт кримінального 

правопорушення та особа, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Службова особа як спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення. 

Загальний, зменшений і збільшений вік кримінальної відповідальності. 

Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за відсутністю 

офіційних даних, що його підтверджують. Осудність як обов’язкова ознака 

суб’єкта кримінального правопорушення. Поняття осудності та її значення, 

формула неосудності та її види. Кримінальна відповідальність обмежено 

осудних осіб. 

Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені 

у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або 

інших одурманюючих речовин. Проблеми визнання юридичної особи 

суб’єктом кримінального правопорушення у кримінальному праві.  

Тема 9. Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення 

Поняття суб’єктивної сторони кримінального правопорушення та її 

значення. Ознаки суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття 

вини та її значення. Неприпустимість об’єктивного ставлення у вину. Форми 

вини в кримінальному праві. Умисел та його види. Необережність та її види. 

Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільне небезпечних наслідків, його 

відміна від кримінальної протиправної недбалості. Подвійна, складна 

(змішана) форма вини та її значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення. Мотив, мета та емоційний стан як факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Поняття та 

види помилок в кримінальному праві.  

Тема 10. Стадії вчинення кримінальне правопорушення 

Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення за 

чинним законодавством. Готування до кримінального правопорушення: 

поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Види готування. Відмежування 

готування до кримінального правопорушення від виявлення наміру. 

Відповідальність за готування до кримінального правопорушення за КК 

України. Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки. Види замаху на кримінальне правопорушення: 

закінчений та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та замах 

непридатними засобами. Значення такого поділу. Відмежування замаху від 

готування до кримінального правопорушення. Відповідальність за замах на 

кримінальне правопорушення за КК України. Добровільна відмова при 

незакінченому кримінальному правопорушенні, її поняття та ознаки. 

Відмінність діяльного каяття від добровільної відмови від доведення 

кримінального правопорушення до кінця.  

Тема 11. Співучасть у кримінальному правопорушенні 



Поняття і значення співучасті в кримінальному правопорушенні, її 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види співучасників та їх визначення в КК 

України. Причетність до кримінального правопорушення. Види причетності: 

переховування, недонесення, потурання. Відповідальність за причетність до 

кримінального правопорушення. Форми співучасті. Вчинення кримінального 

правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою та злочинною організацією. Підстави та межі 

відповідальності співучасників. Специфічні форми прояву співучасті.  

Тема 12. Множинність кримінальних правопорушень 

Поняття множинності кримінальних правопорушень. Соціальна та 

юридична характеристика множинності кримінальних правопорушень та її 

значення. Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елементи 

множинності кримінальних правопорушень. Види одиничних кримінальних 

правопорушень: прості та ускладнені одиничні кримінальні правопорушення 

(триваючі, продовжувані та складні (складові) кримінальні правопорушення). 

Види множинності кримінальних правопорушень. Повторність кримінальних 

правопорушень. Сукупність кримінальних правопорушень. Рецидив 

кримінальних правопорушень. Їх значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення і для призначення покарання. 

Тема 13. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння 
Поняття і види обставин, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, які 

передбачені іншими законодавчими актами (зокрема, Законом України «Про 

Національну поліцію») та розроблені в теорії кримінального права. 

Необхідна оборона та її умови правомірності. Уявна оборона та 

диференціація відповідальності при уявній обороні. Підстави і ознаки 

затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Підстави і 

ознаки крайньої необхідності, її відмінність від необхідної оборони і 

затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. 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.  

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності. 

Правові підстави, порядок та умови такого звільнення. Звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Поняття 

корупційних кримінальних правопорушень та їх види (примітка до ст. 45 КК 

України). 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 внаслідок закінчення строків давності, 

розміри цих строків та їх обчислення. 

 

 



Тема 15. Покарання та його види 

Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом. Відмінність від 

інших заходів державно-правового та громадського впливу. Кара як ознака 

покарання. Мета покарання. Система та види покарань. Класифікація (види) 

покарань. Основні та додаткові покарання. Характеристика окремих видів 

покарань за чинним кримінальним законодавством України. Штраф. 

Позбавлення військових, спеціальних звань, рангу або кваліфікаційного 

класу. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службове обмеження для 

військовослужбовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. 

Направлення військовослужбовців, які вчинили кримінальне 

правопорушення, в дисциплінарний батальйон. Позбавлення волі. Довічне 

позбавлення волі.  

Тема 16. Призначення покарання 

Загальні начала призначення покарання за кримінальним правом 

України. Загальна характеристика та значення для призначення покарання 

обставин, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність. Призначення 

покарання за незакінчений кримінальне правопорушення та за кримінальне 

правопорушення, вчинений у співучасті. Призначення більш м’якого 

покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за наявності 

обставин, що пом’якшують покарання, згідно ст. 69-1 КК України. Правила 

призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень і за 

сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку 

попереднього ув’язнення. Обчислення строків покарання.  

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання за діяння, караність яких усунута 

законом (ч. 2 ст. 74 КК України). Звільнення від покарання особи, яка 

перестала бути суспільне небезпечною (ч. 4 ст. 74 КК України). Звільнення 

від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки, які покладає суд на 

особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування 

додаткових покарань у разі 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 із закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку. Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Звільнення 

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

трьох років. Звільнення від відбування покарання за хворобою. Звільнення 

від покарання на підставі закону України про амністію або акта про 

помилування.  

Тема 18. Судимість 

Погашення і зняття судимості Поняття та кримінально-правове значення 

судимості. Погашення та зняття судимості як форми припинення стану 

судимості та умови його застосування. Обчислення строків погашення 

судимості. Зняття судимості. Відмежування зняття судимості від погашення 

судимості.  



Тема 19. Інші заходи кримінально-правового характеру 

Поняття та види інших заходів кримінально-правового характеру. 

Відмінність від обмежувальних заходів. Поняття примусових заходів 

медичного характеру. Підстави та мета їх застосування. Особи, до яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових 

заходів медичного характеру та критерії їх призначення. Продовження, 

заміна або припинення примусових заходів медичного характеру. Примусове 

лікування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та мають хворобу, 

що становить небезпеку для життя інших осіб. Поняття та сутність 

спеціальної конфіскації. Її відмінність від конфіскації майна. Випадки 

застосування спеціальної конфіскації.  

 

Тема 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб 
Поняття та зміст заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. Підстави для звільнення юридичної особи 

від застосування заходів кримінально-правового характеру. Види заходів 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру.  

Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

як прояв гуманізму кримінального законодавства України. Особливості 

призначення покарання неповнолітнім. Види покарань, які застосовуються до 

неповнолітніх. Призначення покарання. Звільнення від відбування покарання 

з випробуванням. Звільнення від кримінального покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Погашення та зняття судимості. 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Поняття, система і значення Особливої частини 

кримінального права. 

Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень Поняття 

Особливої частини кримінального права та її значення. Співвідношення 

Загальної і Особливої частин кримінального права. Система Особливої 

частини кримінального законодавства України. Роль науки кримінального 

права в розкритті змісту норм Особливої частини кримінального права, 

вирішенні питань правильної кваліфікації. Поняття кваліфікації 

кримінальних правопорушень. Наукові основи кваліфікації кримінальних 

правопорушень. Склад кримінального правопорушення - правова модель і 

юридична підстава кваліфікації кримінальних правопорушень. Формула 

кваліфікації кримінальних правопорушень і формулювання звинувачення.  

 

 



Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти основ національної безпеки України. Дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 

влади. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 

або державного кордону України. Державна зрада. Посягання на життя 

державного чи громадського діяча. Диверсія. Шпигунство. Перешкоджання 

законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.  

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я 

особи Поняття, загальна характеристика й види кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. Конституція України про 

охорону життя та здоров’я особи. Кримінальні правопорушення проти життя 

особи. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони. Поняття вбивства та 

його види. Доведення до самогубства. Погроза вбивством. Кримінальні 

правопорушення проти здоров’я особи. Здоров’я людини об’єкт як об’єкт 

кримінально-правової охорони. Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь 

тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних 

ушкоджень. Побої і мордування. Катування. Домашнє насильство. Зараження 

венеричною хворобою. Незаконне проведення аборту або стерилізації. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці. Кримінальні 

правопорушення, що ставлять в небезпеку життя чи здоров’я особи. 

Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані.  

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти волі, честі та гідності особи. Конституція України про охорону волі, 

честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

Насильницьке зникнення. Захоплення заручників. Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини. Використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом. Примушування до шлюбу.  

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування. 

Сексуальне насильство, відмінність цього кримінального правопорушення 

від зґвалтування. Примушування до вступу в статевий зв’язок. Статеві 

зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Розбещення 

неповнолітніх.  

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини й громадянина 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав й свобод людини й 

громадянина. Проблема місця норм, що передбачають відповідальність за 

посягання на виборчі, трудові та інші особисті права у системі Особливої 



частини кримінального права. Кримінальні правопорушення у сфері 

реалізації виборчих та інших політичних прав громадян. Перешкоджання 

здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі 

виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного 

спостерігача. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими 

ознаками. Кримінальні правопорушення у сфері реалізації особистих прав 

громадян. Порушення недоторканості житла громадян. Порушення права на 

отримання освіти. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 

Кримінальні правопорушення проти сім’ї. Ухилення від сплати аліментів на 

утримання дітей. Кримінальні правопорушення у сфері реалізації права на 

працю. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе порушення угоди 

про працю. Кримінальні правопорушення проти релігії. Незаконне 

утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. Посягання на 

здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи 

виконання релігійних обрядів.  

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти власності. Поняття викрадення. Об’єкт і предмет кримінальних 

правопорушень проти власності. Корисливі кримінальні правопорушення 

проти власності з ознаками викрадення. Крадіжка, поняття й ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень. Грабіж. Розбій. Вимагання. Шахрайство. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Викрадення води, електричної або теплової енергії 

шляхом її самовільного використання. Корисливі кримінальні 

правопорушення проти власності без ознак викрадення. Некорисливі 

кримінальні правопорушення проти власності. 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.  

Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

у сфері господарської діяльності. Протидія законній господарській 

діяльності. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, 

лотерей. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

Доведення до банкрутства. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Кримінальні правопорушення у сфері промислового виробництва. Умисне 

введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної 

продукції. Кримінальні правопорушення у сфері фінансової діяльності. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Кримінальні 

правопорушення у сфері економічних інтересів держави. Виготовлення, 

зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів. Контрабанда. Легалізація (відмивання) майна, 

одержаного злочинним шляхом. Кримінальні правопорушення у сфері 

приватизації. Кримінальні правопорушення у сфері вільного здійснення 



господарської діяльності. Протидія законній господарській діяльності. 

Значення правильної кваліфікації господарських кримінальних 

правопорушень у діяльності органів Національної поліції.  

Тема 9. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти довкілля. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

екологічної безпеки. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку раціонального використання водних об’єктів атмосферного повітря. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку використання 

землі та її надр. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

використання рослинного світу. Незаконна порубка або незаконне 

перевезення, зберігання, збут лісу. Порушення законодавства про захист 

рослин. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

використання тваринного світу. Незаконне полювання. Незаконне заняття 

рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку використання територій, 

взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, 

та об’єктів природно-заповідного фонду.  

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти громадської 

безпеки, які вчинені з метою залякування населення і органів влади. 

Терористичний акт. Фінансування тероризму. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки, які вчинені з використанням організованих форм 

посягань. Створення злочинної організації. Бандитизм. Кримінальні 

правопорушення проти громадської безпеки, які вчинені з порушенням 

правил поводження із загально-небезпечними речовинами, матеріалами та 

предметами. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт 

вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її 

маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових 

речовин чи вибухових пристроїв. Об’єктивна сторона цього кримінального 

правопорушення. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-

комунального господарства.  

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти безпеки виробництва. Кримінальні правопорушення, що порушують 

встановлені умови охорони праці. Порушення вимог законодавства про 

охорону праці. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Кримінальні правопорушення, що становлять 

підвищену небезпеку виробництва. Порушення правил безпеки на 

вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення правил, що 



стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної 

експлуатації будівель і споруд.  

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту  
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку водіння транспорту. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння 

транспортним засобом. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку забезпечення функціонування транспорту. Випуск в експлуатацію 

технічно-несправних транспортних засобів або інше порушення їх 

експлуатації. Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються 

убезпечення дорожнього руху. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів 

та агрегатів транспортного засобу. Пошкодження об’єктів магістральних або 

промислових нафто-, газо- конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.  

Тема 13. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку та моральності. Кримінальні правопорушення 

проти громадського порядку. Групове порушення громадського порядку. 

Масові заворушення. Хуліганство. Кримінальні правопорушення проти 

моральності. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію. Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів. Сутенерство або втягнення 

особи в заняття проституцією. Втягнення неповнолітніх у протиправну 

діяльність.  

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Предмет цих кримінальних правопорушень. Зміст відповідних 

заохочувальних норм. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. Відмінність цього кримінального 

правопорушення від діяння, передбаченого ст. 309 КК України. Викрадення, 

привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем. Поняття посівів або вирощування снотворного маку 

чи конопель. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. Схиляння до вживання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Порушення санітарних 

правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим 

отруєнням.  



Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації 
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку зберігання таємниці чи конфіденційної інформації. 

Розголошення державної таємниці. Передача або збирання відомостей, що 

становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку перетинання державного 

кордону, міжнародних польотів та порядку здійснення міжнародних передач 

товарів. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, 

що підлягають державному експертному контролю. Кримінальні 

правопорушення проти встановленого порядку формування Збройних сил 

України. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу. Ухилення від призову за 

мобілізацією. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.  

Тема 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян 

та кримінальні правопорушення проти журналістів  
Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, та кримінальних правопорушень 

проти журналістів. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських формувань, окремих громадян, пов’язані з незаконним впливом 

на її суб’єктів чи з перешкоджанням їх діяльності. Опір представникові 

влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. Втручання у діяльність працівника 

правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби. Погроза 

або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Посягання на 

життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування 

з охорони громадського порядку й державного кордону або 

військовослужбовця. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку використання спеціальних предметів, що використовуються 

органами влади. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 

печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 

використання підроблених документів, печаток, штампів та бланків. 

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку діяльності 

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

не пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів. Підкуп працівника 



підприємства, установи чи організації. Примушування до виконання чи 

невиконання цивільноправових зобов’язань. Самоправство. Кримінальні 

правопорушення проти журналістів.  

 

Тема 17. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Несанкціоноване 

втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. 

Перешкоджання роботі електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку 

шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку. Проблеми 

вдосконалення законодавства про відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

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

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

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

наданням публічних послуг. Поняття неправомірної вигоди. Суб’єкти 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової 

особи, що дається у примітці до ст. 364 КК України. Істотна шкода та тяжкі 

наслідки в окремих складах кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення 

влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. 

Службове підроблення. Службова недбалість. Прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Незаконне збагачення. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди службовій особі. Провокація підкупу.  

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя Поняття, 

загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. 
Кримінальні правопорушення проти конституційних принципів 

діяльності органів розслідування, прокуратури і суду. Завідомо незаконні 

затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Кримінальні 



правопорушення проти інтересів всебічного, повного й неупередженого 

розслідування і судового розгляду кримінальних справ. Примушування 

давати показання. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. 

Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх 

до відмови від давання показань чи висновку. Кримінальні правопорушення 

проти інтересів своєчасного присікання та розкриття кримінальних 

правопорушень. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування. Приховування кримінального правопорушення. 

Кримінальні правопорушення проти інтересів забезпечення неухильного 

виконання судових рішень. Ухилення від покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. 

Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або 

непроходження програми для кривдників. Представництво в суді без 

повноважень.  

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові кримінальні 

правопорушення) 

Поняття, загальна характеристика й види військових кримінальних 

правопорушень. Відмежування військового кримінального правопорушення 

від дисциплінарного проступку. Непокора. Невиконання наказу. Опір 

начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків. 

Погроза або насильство щодо начальника. Порушення статутних правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 

підлеглості. Дезертирство. Порушення статутних правил вартової служби чи 

патрулювання. Бездіяльність військової влади. Перевищення військовою 

службовою особою влади чи службових повноважень. Самовільне залишення 

поля бою або відмова діяти зброєю. Мародерство. Незаконне використання 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 

зловживання нею. Тема 21. Кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку Поняття, загальна 

характеристика й види кримінальних правопорушень проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. Кримінальні правопорушення проти 

миру й безпеки людства. Пропаганда війни. Планування, підготовка, 

розв’язування та ведення агресивної війни. Геноцид. Екоцид. Найманство. 

Піратство. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку, що 

забезпечують дотримання міжнародних договорів та конвенцій. Порушення 

законів та звичаїв війни. Застосування зброї масового знищення. Кримінальні 

правопорушення проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 
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