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1. Загальні методичні рекомендації 

 

Мета та завдання вступних випробувань (тестування) виявити у 

вступників здатності до: (1) розуміння завдань, функцій та принципів 

кримінального права; (2) використання понятійного апарату кримінального 

права; (3) здійснення пошуку кримінально-правових норм; (4) аналізу 

юридичної літератури, пов’язаної з висвітленням окремих положень 

кримінального права; (5) використання навичок щодо правильного 

застосування загальних інститутів кримінального права при вирішенні 

практичних задач; (6) надання кримінально-правової характеристики 

об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, передбачених Особливою 

частиною Кримінального кодексу України. 

Порядок проведення: вступні випробування абітурієнтів (здобувачів 

вищої освіти на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за спеціальністю 081 «Право») ХНУВС з кримінального 

права здійснюється екзаменаційною комісією шляхом тестування, з метою 

встановлення відповідності рівня підготовки вимогам Правил прийому до 

Харківського національного університету внутрішніх справ у 2020 році Вченою 

радою Харківського національного університету внутрішніх справ від 24 

грудня 2019 року, протокол № 13. 

Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну підготовку 

вступників. Результати тестування оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Вступники до ХНУВС повинні: 

знати: загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет та 

метод правового регулювання, а також завдання, функції та принципи 

кримінального права; понятійний апарат кримінального права; інститути, 

закріплені в Загальній частині кримінального права, що узагальнюють ознаки, 

що властиві всім злочинам, передбаченим в Особливій частині Кримінального 

кодексу України. 

уміти: здійснювати пошук норм кримінального права, надавати загальну 

характеристику злочинів, відповідальність за які передбачено Особливою 

частиною КК України, а також характеристику об’єктивних і суб’єктивних 

ознак окремих складів злочинів; відмежовувати (розмежовувати) один злочин 

від іншого, а також злочинне діяння від незлочинного; проводити аналіз 

судової та слідчої практики. 



 3 

2. Короткий опис змісту програми 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  

 

ТЕМА № 1. «Поняття і система кримінального права». 

Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Загальні та 

специфічні ознаки кримінального права, предмет і метод правового 

регулювання. Визначення кримінального права як галузі законодавства. 

Завдання, функції та принципи кримінального права. 

Система кримінального права: Загальна і Особлива частини. Поняття і 

система Загальної і Особливої частин. 

Кримінальне право і суміжні галузі права. Конституція України, Рішення 

Конституційного Суду України та їх значення для кримінального права. 

 

ТЕМА № 2 «Кримінальна відповідальність та її підстави». 

Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність як 

один з видів юридичної відповідальності. Характерні ознаки кримінальної 

відповідальності. Визначення кримінальної відповідальності. 

Відображення у кримінальній відповідальності факту реальної взаємодії 

особи, яка вчинила злочин та спеціальних органів держави в межах 

кримінально-правових відносин. Кримінально-правові відносини: їх 

юридичний зміст, суб’єкти та об’єкт. Момент виникнення і закінчення 

кримінальної відповідальності та кримінально-правових відносин. Форми 

реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстава кримінальної відповідальності. Єдина підстава кримінальної 

відповідальності за ч. 1 ст. 2 КК України. Фактична і юридична сторона в 

межах єдиної підстави кримінальної відповідальності. Матеріальна (єдина) і 

процесуальна (ч. 2 ст. 2 КК України) підстави кримінальної відповідальності. 

Відповідність положень ч. 3 ст. 2 КК України вимогам ч. 1 ст. 61 

Конституції України. 

 

ТЕМА № 3 «Закон про кримінальну відповідальність». 

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Ознаки закону про 

кримінальну відповідальність. 

Завдання та функції закону про кримінальну відповідальність. Завдання 

Кримінального кодексу України відповідно до ст. 1 КК України. Функції закону 

про кримінальну відповідальність. 

Структура Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини 

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

Кримінального кодексу. Диспозиції і санкції. Види диспозицій. Види санкцій. 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і значення. 

Види тлумачення: 

 в залежності від суб’єкта, який роз’яснює закон; 

 за прийомами (засобами) тлумачення; 

 за обсягом (результатом) тлумачення. 



 4 

Заборона застосування закону про кримінальну відповідальність за 

аналогією (ч. 4 ст. 3 КК України). 

 

ТЕМА № 4 «Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 

та просторі». 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі (ч. 2 ст. 4 КК 

України). Оприлюднення закону. Питання про час набрання законом чинності 

(ч. 1 ст. 4 КК України). Обставини, внаслідок яких закон про кримінальну 

відповідальність втрачає чинність. 

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі (ст. 5 КК 

України). Поняття та види більш м’якого та більш суворого закону про 

кримінальну відповідальність. Межі зворотної дії закону про кримінальну 

відповідальність. Питання про зворотну дію, так званого, проміжного закону. 

Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі, 

що закріплені у Кримінальному кодексі України: 

 територіальний принцип; 

 принцип громадянства; 

 універсальний та реальний принципи. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 

вчинених на території України (ст. 6 КК України). Питання про кримінальну 

відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших 

громадян за КК України (відповідно до міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України). 

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 

вчинених громадянами України та особами без громадянства, що постійно 

проживають в Україні (ст. 7 КК України) 

Зміст універсального та реального принципів дії закону про кримінальну 

відповідальність. Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без 

громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочин за її 

межами (ст. 8 КК України). 

 

ТЕМА № 5 «Злочин та його види». 

Визначення формального, матеріального та формально-матеріального 

понять злочину. Поняття злочину відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України. Ознаки 

злочину. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для визначення поняття злочину. 

Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Питання про 

відмежування злочинів від інших правопорушень у науці кримінального права. 

Класифікація злочинів. Критерії та значення класифікації злочинів. 

 

ТЕМА № 6 «Склад злочину». 

Поняття складу злочину та його значення. Ознаки складу злочину. Ознаки 

складу злочину, які характеризують об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону злочину як елементи складу злочину. 

Поділ ознак складу злочину на обов’язкові та факультативні, значення 

такого поділу. 
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Види складів злочинів. Значення складу злочину. 

Кваліфікація злочинів: поняття, стадії та етапи. Значення правильної 

кваліфікації злочинів. 

 

ТЕМА № 7 «Об’єкт злочину». 

Поняття об’єкта злочину. Поняття предмета злочину та його місце в 

структурі складу злочину. 

Види об’єктів злочинів: класифікація об’єктів злочину «за вертикаллю» та 

класифікація безпосередніх об’єктів злочинів «за горизонталлю». 

Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. 

Предмет суспільних відносин та предмет злочинного впливу. 

 

ТЕМА № 8 «Об’єктивна сторона злочину». 

Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, 

які характеризують об’єктивну сторону. Значення об’єктивної сторони злочину. 

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Поняття, ознаки та 

значення суспільно небезпечного діяння. 

Поняття та ознаки дії. Класифікація дій. 

Поняття та ознаки бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності за 

злочинну бездіяльність. 

Непереборна сила, непереборний фізичний примус, психічний примус та їх 

значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно 

небезпечну дію або бездіяльність. 

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове 

значення. Прийоми законодавчого опису наслідків вчинення злочину. Склади 

злочинів з ознаками злочинних наслідків (так звані «матеріальні» склади або 

злочини з «матеріальним» складом) і склади злочинів без ознак злочинних 

наслідків (так звані «формальні» склади або злочини з «формальним» складом). 

Значення суспільно небезпечних наслідків. 

Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно 

небезпечними наслідками. Види причинного зв’язку. 

Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину, їх 

кримінально-правове значення. 

 

ТЕМА № 9 «Суб’єкт злочину». 

Поняття суб’єкта злочину. Ознаки суб’єкта злочину. Види суб’єктів 

злочину. 

Спеціальний суб’єкт злочину відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України. 

Службова особа: поняття, види та ознаки (ч. 3 та 4 ст. 18 КК України). 

Поняття осудності за кримінальним правом (ч. 1 ст. 19 КК України). 

Критерії осудності. 

Поняття, критерії та наслідки визнання особи обмежено осудною 

(ст. 20 КК України). 

Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності. 

Характеристика інтелектуальної та вольової ознак юридичного критерію 
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неосудності та їх співвідношення. Співвідношення юридичного та медичного 

критеріїв неосудності. Наслідки визнання особи неосудною. 

Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані осудності, 

але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх 

можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 1 

ст. 19 КК України). 

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих 

речовин (ст. 21 КК України). 

 

ТЕМА № 10 «Суб’єктивна сторона злочину». 

Поняття суб’єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які 

характеризують суб’єктивну сторону. Поділ ознак суб’єктивної сторони складу 

злочину на обов’язкові та факультативні. Значення суб’єктивної сторони 

злочину. 

Поняття та форми вини відповідно до ст. 23 КК України. Зміст, сутність та 

ступінь вини. 

Умисел та його види (ч. 1 ст. 24 КК України). 

Поняття прямого умислу (ч. 2 ст. 24 КК України). Інтелектуальні ознаки та 

вольова ознака прямого умислу. 

Поняття непрямого умислу (ч. 3 ст. 24 КК України). Інтелектуальні ознаки 

та вольова ознака непрямого умислу. Відмінність непрямого умислу від 

прямого. 

Спеціальні види умислу, їх характеристика та значення. 

Необережність та її види (ч. 1 ст. 25 КК України). 

Злочинна самовпевненість, її інтелектуальна та вольова ознаки (ч. 2 ст. 25 

КК України). Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу. 

Злочинна недбалість, її інтелектуальна та вольова ознаки (ч. 3 ст. 25 КК 

України). Об’єктивний та суб’єктивний критерії злочинної недбалості. 

Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, 

його відмежування від злочинної недбалості. 

Змішана (подвійна, складна) форма вини та її значення для кваліфікації 

злочину. 

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Значення 

факультативних ознак суб’єктивної сторони складу злочину та їх вплив на 

кримінальну відповідальність і покарання. 

Помилка у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-правове 

значення. 

 

ТЕМА № 11 «Стадії вчинення злочину». 

Поняття та види стадій вчинення злочину. 

Закінчений та незакінчений злочини (ст. 13 КК України). 

Поняття закінченого злочину (ч. 1 ст. 13 КК України). Єдність об’єктивної 

та суб’єктивної сторін у закінченому злочині. Момент закінчення злочинів. 

Поняття та види незакінченого злочину (ч. 2 ст. 13 КК України). 
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Поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 

ст. 14 КК України). Види готування до злочину. Кримінально-правова оцінка 

готування до злочину невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 14 КК України). 

Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. 

Поняття замаху на злочин, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 

ст. 15 КК України). Види замаху на злочин. 

Поняття та ознаки закінченого замаху на вчинення злочину (ч. 2 ст. 15 КК 

України) і незакінченого замаху на вчинення злочину (ч. 3 ст. 15 КК України). 

Непридатний замах на злочин. Значення поділу замаху на злочин на види. 

Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину. Відмежування замаху 

на злочин від готування до злочину. 

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (ст. 16 КК України). 

Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений злочин. Кваліфікація 

незакінченого злочину. 

Добровільна відмова при незакінченому злочині (ст. 17 КК України). 

Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині та її ознаки. Мотиви 

добровільної відмови. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна 

відмова. Правові наслідки добровільної відмови при незакінченому злочині 

(ч. 2 ст. 17 КК України). 

Дійове каяття при вчиненні злочину: поняття та види. Відмінність дійового 

каяття від добровільної відмови при незакінченому злочині. 

 

ТЕМА № 12 «Співучасть у злочині». 

Поняття співучасті у злочині (ст. 26 КК України). Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки співучасті. 

Види співучасників відповідно до ст. 27 КК України. 

Форми співучасті: поняття та критерії поділу. Поділ форм співучасті за 

об’єктивними ознаками. Поділ форм співучасті за суб’єктивними ознаками (за 

стійкістю суб’єктивних зв’язків, стійкістю умислу) (ст. 28 КК України). 

Відмінність співучасті у формі організованої групи від злочинної організації. 

Кримінальна відповідальність співучасників (ст. 29 КК України). 

Особливості кримінальної відповідальності організаторів та учасників 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 30 КК України). 

Спеціальні питання відповідальності за співучасть. Ексцес виконавця 

злочину: поняття та види. Добровільна відмова співучасників. 

Причетність до злочину: поняття та види. 

 

ТЕМА № 13 «Повторність, сукупність та рецидив злочинів». 

Поняття множинності злочинів. Повторність, сукупність та рецидив 

злочинів як види множинності злочинів. 

Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

Повторність злочинів та її ознаки. Види повторності. Кваліфікація 

повторності злочинів, яка визначається її видами. Відмежування повторності 

тотожних злочинів від продовжуваного злочину (ч. 2 ст. 32 КК України). Умови 
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відсутності повторності злочинів (ч. 4 ст. 32 КК України). 

Сукупність злочинів та її ознаки (ч. 1 ст. 33 КК України). Види сукупності 

злочинів. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. 

Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація злочинів 

при ідеальній та реальній сукупності (ч. 2 ст. 33 КК України). Значення 

сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення покарання. 

Співвідношення повторності та реальної сукупності злочинів. 

Поняття рецидиву злочинів (ст. 34 КК України). Ознаки рецидиву. Види 

рецидиву. Кваліфікація рецидиву злочинів. 

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК 

України). 

 

ТЕМА № 14 «Обставини, що виключають злочинність діяння». 

Поняття обставин, що виключають злочинність діяння. Види обставин, які 

виключають злочинність діяння, що передбачені чинним кримінальним 

законодавством України. Загальні ознаки обставин, що виключають 

злочинність діяння. 

Поняття необхідної оборони відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України. Право на 

необхідну оборону як природне, невідчужуване та абсолютне право людини. 

Поняття та підстави необхідної оборони. Ознаки необхідної оборони. 

Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони (ч. 3 ст. 36 КК України). Види 

ексцесів оборони. Відповідальність за ексцес оборони. Спеціальні види 

необхідної оборони. 

Поняття і ознаки уявної оборони (ч. 1 ст. 37 КК України). Вирішення 

питання про відповідальність при уявній обороні. 

Затримання особи, що вчинила злочин, як обставина, що виключає 

злочинність діяння. Поняття правомірного затримання злочинця потерпілим 

або іншими особами (ч. 1 ст. 38 КК України). Підстава затримання злочинця. 

Ознаки, що характеризують правомірність затримання злочинця. Перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця: поняття, ознаки та види. 

Відповідальність за перевищення заходів необхідних для затримання злочинця 

(ч. 2 ст. 38 КК України). 

Поняття крайньої необхідності за ч. 1 ст. 39 КК України. Поняття та 

підстави крайньої необхідності. Ознаки крайньої необхідності. Перевищення 

меж (ексцес) крайньої необхідності (ч. 2 ст. 39 КК України). Відповідальність 

за ексцес крайньої необхідності. Умови, за наявності яких особа не підлягає 

кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності (ч. 3 

ст. 39 КК України). Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. 

Фізичний або психічний примус. Непереборний фізичний примус як 

обставина, що виключає злочинність діяння (ч. 1 ст. 40 КК України). Питання 

про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди у випадку 

переборного фізичного примусу або психічного примусу (ч. 2 ст. 40 КК 

України). 
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ТЕМА № 15 «Звільнення від кримінальної відповідальності». 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та 

порядок звільнення відповідно до ст. 44 КК України. Види звільнення від 

кримінальної відповідальності: обов’язкове і необов’язкове (факультативне); 

умовне і безумовне; класифікація в залежності від правової підстави. 

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

Умови такого звільнення (ст. 45 КК України). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. Умови такого звільнення (ст. 46 КК України). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи 

на поруки. Умови та строки передачі на поруки (ст. 47 КК України). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності, розміри цих строків, початковий момент перебігу давності і 

кінцевий момент обчислення строків давності (ч. 1 ст. 49 КК України). 

Зупинення перебігу давності. Момент відновлювання перебігу давності у цих 

випадках. Умови звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 2 

ст. 49 КК України). Умови і наслідки переривання перебігу давності (ч. 3 

ст. 49 КК України). Питання про застосування давності до особи, що вчинила 

особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначене 

довічне позбавлення волі (ч. 4 ст. 49 КК України), а також до особи, що 

вчинила злочин проти миру та безпеки людства (ч. 5 ст. 49 КК України). 

 

ТЕМА № 16 «Покарання та його види». 

Поняття покарання (ч. 1 ст. 50 КК України). Значення та ознаки покарання. 

Мета покарання. Питання про мету покарання у науці кримінального 

права. Мета покарання відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України. 

Поняття та ознаки системи покарань. Види покарань (ст. 51 КК України). 

Поняття і значення класифікації покарань. Основні покарання. Додаткові 

покарання. Покарання, що можуть призначатися як основні, так і як додаткові. 

Наслідки ухилення від покарання, призначеного вироком суду (ч. 5 

ст. 52 КК України). 

 

ТЕМА № 17 «Призначення покарання». 

Загальні засади призначення покарання. Критерії загальних засад 

призначення покарання відповідно до ст. 65 КК України. 

Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, 

що пом’якшують (ст. 66 КК України) та обтяжують (ст. 67 КК України) 

покарання, їх види та характеристика. Межі врахування судом при призначенні 

покарання обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

Призначення покарання за незакінчений злочин (частини 1, 2, 3, 4 

ст. 68 КК України). Урахування ступеня тяжкості вчиненого діяння, ступеня 

здійснення злочинного наміру та причин, внаслідок яких злочин не було 

доведено до кінця. 

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті (ч. 5 ст. 68 КК 

України). Урахування при призначенні покарання характеру та ступеня участі 



 10 

кожного співучасника у вчиненні злочину. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК України). 

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення 

покарання за окремі злочини, які входять до сукупності злочинів. Межі 

призначення покарання за сукупністю злочинів. Особливості призначення 

остаточного покарання у випадках, якщо один із злочинів є умисним тяжким 

або таким, за який може бути призначене довічне позбавлення волі. Порядок 

призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів. Особливості 

призначення основних та додаткових покарань різного виду за сукупністю 

злочинів. Особливості призначення покарання за сукупністю злочинів за ч. 4 

ст. 70 КК України. 

Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК України). 

Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Порядок призначення 

додаткових покарань у випадку наявності сукупності вироків. Особливості 

(порядок) призначення основних та додаткових покарань різного виду за 

сукупністю вироків. 

Порядок призначення покарань при одночасному збігу сукупності злочинів 

та сукупності вироків. 

Відмінність між правилами призначення покарання за сукупністю злочинів 

та за сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку 

попереднього ув’язнення (ст. 72 КК України). 

Обчислення строків покарання (ст. 73 КК України). 

 

ТЕМА № 18 «Звільнення від покарання та його відбування». 

Поняття звільнення від покарання, його підстави, умови та види згідно з 

ч. 1 ст. 74 КК України. Відмінність між звільненням від покарання і 

звільненням від кримінальної відповідальності. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням, його види. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України): 

підстави та умови його застосування. Іспитовий строк, його тривалість та 

значення. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування 

покарання з випробуванням (ст. 76 КК України). Застосування додаткових 

покарань у разі звільнення від відбування основного покарання (ст. 77 КК 

України). Контроль за поведінкою засуджених, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 78 КК України). Підстави скасування 

звільнення від відбування покарання та його наслідки (частини 2, 3 ст. 78 КК 

України). 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК 

України): поняття та значення. Підстави та умови умовно-дострокового 

звільнення. Види покарань, при відбуванні яких можливе умовно-дострокове 

звільнення. Невідбутий строк покарання при умовно-достроковому звільненні, 

його значення. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення. Дострокове 

звільнення від додаткового покарання. 

Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта 
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про помилування (статті 85-87 КК України). Поняття амністії та помилування. 

Відмінність амністії від помилування. 

 

ТЕМА № 19 «Судимість, її погашення та зняття». 

Поняття і значення судимості. Правові наслідки судимості (частини 1, 2 

ст. 88 КК України). Особи, які визнаються такими, що не мають судимості 

(частини 3, 4 ст. 88 КК України). 

Види припинення судимості. 

Погашення судимості. Строки погашення судимості (ст. 89 КК України). 

Обчислення строків погашення судимості (частини 1, 2, 3, 4 ст. 90 КК України). 

Наслідки вчинення нового злочину протягом строку судимості (ч. 5 ст. 90 КК 

України). 

Зняття судимості та умови його застосування (ст. 91 КК України). 

Відмінність зняття судимості від її погашення. Види зняття судимості. 

 

ТЕМА № 20 «Інші заходи кримінально-правового характеру». 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру (ст. 92 КК 

України). Підстави їх застосування. Особи, до яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру (ст. 93 КК України). Види примусових заходів 

медичного характеру та критерії (підстави) їх призначення (ст. 94 КК України). 

Продовження, зміна та припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру (ст. 95 КК України). 

Примусове лікування (ст. 96 КК України). Мета та підстави його 

застосування. Особи, до яких застосовується примусове лікування. 

Спеціальна конфіскація (ст. 96-1 КК України). Випадки застосування 

спеціальної конфіскації (ст. 96-2 КК України). 

 

ТЕМА № 21 «Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб». 

Поняття та мета заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. Підстави для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-3 КК України). Юридичні 

особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру  

(ст. 96-4 КК України). Загальні правила застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-10 КК України). Застосування 

до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю 

злочинів (ст. 96-11 КК України). Підстави для звільнення юридичної особи від 

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

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб (ст. 96-6 КК України). 

 

ТЕМА № 22 «Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх». 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як вияв 

гуманізму кримінального законодавства України. 
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Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК України). 

Підстави такого звільнення. Види примусових заходів виховного характеру та 

особливості їх призначення. Наслідки ухилення неповнолітнього від 

застосування до нього примусових заходів виховного характеру. 

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх 

застосування (статті 98-102 КК України). Особливості призначення покарання 

неповнолітнім (ст. 103 КК України). Призначення позбавлення волі 

неповнолітнім за сукупністю злочинів або вироків. Особливості застосування 

до неповнолітніх звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 104 КК України). Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності (ст. 106 КК України). Особливості умовно-дострокового звільнення 

від покарання осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років (ст. 107 КК України). 

Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин у 

віці до 18 років (ст. 108 КК України). 

 

Розділ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

 

ТЕМА № 1. «Злочини проти життя та здоров’я особи». 

Злочини проти життя особи. Життя людини як основний безпосередній 

об’єкт цих злочинів. 

Поняття вбивства та його види. 

Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК 

України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Вбивство двох або більше осіб. Єдність умислу на вбивство двох або 

більше осіб як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. 

Вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного 

перебувала у стані вагітності. 

Вбивство заручника або викраденої людини. Поняття заручника. 

Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Поняття особливої 

жорстокості. 

Вбивство з корисливих мотивів. Поняття корисливих мотивів. 

Вбивство з хуліганських мотивів. Поняття хуліганських мотивів. 

Вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством. 

Вбивство, вчинене на замовлення. Поняття замовлення. Відмежування 

вбивства на замовлення від вбивства з корисливих мотивів. 

Вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

Кваліфікація вбивства за наявності декількох обтяжуючих обставин. 

Умисне вбивство за наявності пом’якшуючих обставин, його види. 

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. 

Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину (ст. 116 КК 

України). 

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Особливості 
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суб’єктивних ознак цього злочину. Відповідальність співучасників цього 

злочину (ст. 117 КК України). 

Злочини проти здоров’я особи. Поняття і види тілесних ушкоджень. 

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, його поняття та види (ст. 121 КК 

України). Критерії визнання тілесного ушкодження тяжким: медичний, 

соціальний, економічний, естетичний. Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження. 

Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 

потерпілого, від умисного вбивства. 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, його поняття та ознаки 

(ст. 122 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки середньої тяжкості тілесного ушкодження. 

Умисне легке тілесне ушкодження, його поняття, види та ознаки 

(ст. 125 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Побої і мордування: поняття та ознаки (ст. 126 КК України). 

Катування: поняття та ознаки (ст. 127 КК України). 

 

ТЕМА № 2. «Злочини проти волі, честі та гідності особи». 

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК 

України). Форми торгівлі людьми. Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми. Особливо 

кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми. 

 

ТЕМА № 3. «Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи». 

Зґвалтування (ст. 152 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки зґвалтування. 

Сексуальне насильство (ст. 153 КК України). Характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки сексуального насильства. 

Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

 

ТЕМА № 4«Злочини проти власності». 

Поняття викрадення чужого майна та його ознаки. Предмет викрадення: 

його фізична, соціальна, економічна та юридична ознаки. Форми викрадення в 

залежності від способу вилучення чужого майна. Види викрадення в залежності 

від вартості викраденого майна. Визначення вартості викраденого. Значення 

поділу викрадення на форми та види. 

Викрадення чужого майна. Крадіжка (ст. 185 КК України). Поняття і види 

таємного викрадення. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Кваліфікуючі ознаки. Розмежування крадіжки від грабежу та шахрайства. 

Грабіж (ст. 186 КК України). Ознаки відкритого викрадення. 
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Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. 

Розмежування грабежу від крадіжки, розбою та вимагання. 

Розбій (ст. 187 КК України). Поняття та ознаки розбою. Безпосередній 

об’єкт розбійного нападу. Момент закінчення цього злочину. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки розбою. 

Розмежування розбою від насильницького грабежу, вимагання і бандитизму. 

Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення. Вимагання 

(ст. 189 КК України). Поняття та ознаки вимагання. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Розмежування 

вимагання, поєднаного з насильством від розбою та насильницького грабежу. 

Шахрайство (ст. 190 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Розмежування шахрайства від 

крадіжки. 

Некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або 

пошкодження майна (ст. 194 КК України). Предмет цього злочину. 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки 

знищення або пошкодження майна. 

 

ТЕМА № 5 «Злочини у сфері господарської діяльності». 

Контрабанда (ст. 201 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Момент закінчення 

злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Види діянь. Мета збуту як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття 

підпільних цехів та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких 

товарів. Вчинення таких діянь, що становить загрозу для життя і здоров’я 

людей, призвело до їх отруєння чи спричинило смерть особи. 

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

України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення 

предмету злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. 

Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості 

суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за вчинення злочину (ч. 4 ст. 212 КК України). 

 

ТЕМА № 6 «Злочини проти громадської безпеки». 

Бандитизм (ст. 257 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Види діянь, які утворюють бандитизм. Момент початку та 

закінчення цього злочину. Відмежування бандитизму від робою. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами (ст. 263 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Предмет злочину. Форми об’єктивної сторони. Момент початку та 

закінчення злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за 
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вчинення цього злочину (ч. 3 ст. 263 КК України). 

 

ТЕМА № 7 «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту». 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України). 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття транспортного 

засобу. Наслідки злочину та їх значення для кваліфікації. Кваліфікуючі ознаки. 

Розмежування цього складу злочину і суміжних складів злочинів. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття транспортного 

засобу. Поняття незаконного заволодіння транспортним засобом. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним 

засобом (ч. 4 ст. 289 КК України). 

 

ТЕМА № 8 «Злочини проти громадського порядку та моральності». 

Хуліганство (ст. 296 КК України). Поняття та види. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину. Знаряддя 

хуліганства та їх вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування 

кримінально караного хуліганства від дрібного хуліганства, передбаченого 

ст. 173 КУпАП. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види дій та момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

ТЕМА № 9 «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення». 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (ст. 307 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Предмет злочину та його види. Види діянь та момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 307 КК України). 

 

ТЕМА № 10 «Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти 

журналістів». 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 

(ст. 345 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Потерпілий від цього злочину. Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з 

виконанням цим працівником службових обов’язків». Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

 

ТЕМА № 11 «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг». 

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

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття та ознаки діяння. 

Наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Розмежування зловживання 

владою або службовим становищем та перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення 

злочину. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. Розмежування перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу та зловживання владою або службовим 

становищем. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК України). Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Розмежування із суміжними складами злочинів. 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

(ст. 369 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди 

службовій особі. 

  

ТЕМА № 12 «Злочини проти правосуддя». 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою (ст. 371 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних 

ознак. Види дій. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта злочину. 

«Завідомість» як ознака злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. 
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