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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ  
“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” 

(Особлива частина) 

8-10 триместри 
 

Тема 1.  Загальна характеристика Особливої частини  
 кримінального права України 

 
Поняття Особливої частини Кримінального права Украї-

ни. Зв’язок Особливої і Загальної частин. Система Особливої 
частини. Особливості кримінально-правових норм Особливої 
частини. Основні правила систематизації Особливої частини. 
Законодавча техніка і принципи побудови Особливої частини. 
Правила кваліфікації злочинів. Сутність аналізу юридичного 
складу злочину певного виду. Значення юридичного аналізу 
складу злочину при кваліфікації злочинів. Особлива частина 
Кримінального права як навчальна дисципліна. Значення по-
станов Пленумів Верховного Суду України для з’ясування 
волі законодавця. 

 
  

Тема 2.  Злочини проти основ національної безпеки 
України 

 
Поняття злочинів проти основ національної безпеки 

України. 
Загальна характеристика злочинів проти основ націона-

льної безпеки. Національна безпека як родовий об’єкт злочи-
нів, передбачених в розділі 1 Особливої частини Кримінально-
го кодексу. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів про-
ти основ національної безпеки України. Юридичні склади зло-
чинів проти основ національної безпеки України.  
Тема 3.  Злочини проти життя та здоров’я особи 

 
Поняття злочинів проти життя. Загальна характеристика 

злочинів проти життя. Кримінально-правове поняття вбивства. 
Види вбивств за КК України. Кримінально-правова характери-
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стика умисного вбивства без обтяжуючих і без пом’якшуючих 
обставин. Кримінально-правова характеристика умисного 
вбивства при обтяжуючих обставинах. Кримінально-правова 
характеристика умисного вбивства при пом’якшуючих обста-
винах. Кримінально-правова характеристика вбивств через 
необережність. Доведення до самогубства та його відмежуван-
ня від умисного та необережного вбивств. Поняття злочинів 
проти здоров’я. Загальна характеристика злочинів проти здо-
ров’я. Види тілесних ушкоджень за КК України. Залежність 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від тривалості розладу 
здоров’я та розміру стійкої втрати працездатності. Криміналь-
но-правова характеристика умисних та необережних тілесних 
ушкоджень. Кримінально-правова характеристика злочинів, 
пов’язаних із зараженням особи вірусом імунодефіциту люди-
ни, іншою невиліковною інфекційною хворобою, венеричною 
хворобою. Кримінально-правова характеристика злочинів, що 
вчиняються в сфері медичного обслуговування.  

 
  

Тема 4.  Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
Злочини  
 проти статевої свободи та статевої недоторканності 

 
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідно-

сті особи.  
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та 

відмежування цього злочину від інших злочинів, пов’язаних з 
позбавленням особи свободи. Захоплення заручників та квалі-
фікація цього злочину за сукупністю з іншими злочинами. 
Особливості законодавчого регулювання статевого життя. 
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності. Особливості інституту добровільної 
відмови від зґвалтування. Кваліфікація статевих злочинів за 
сукупністю з іншими злочинами.  
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Тема 5.  Злочини проти виборчих, трудових та інших  
 особистих прав і свобод громадянина 

 
Загальна характеристика і види злочинів, що посягають 

на політичні права громадянина України. Проблеми система-
тизації юридичних складів цих злочинів. Злочини проти окре-
мих політичних прав громадянина України (статті 157-160). 
Злочини, що посягають на рівність конституційних прав гро-
м а д я н  т а  ї х  р і в н і с т ь  п е р е д  з а к о н о м  
(статті 161). Злочини, що посягають на недоторканність при-
ватного життя громадян (статті 162-163, 182). Злочини, що 
посягають на нормальний розвиток неповнолітніх та матеріа-
льне забезпечення осіб, що потребують соціального захисту, 
їх особисту безпеку (статті 164-169). Злочини, що посягають 
на трудові права громадян (статті 171, 172, 173, 175). Злочини, 
що посягають на права громадян, на захист своїх прав і свобод 
та задоволення політичних, економічних, культурних та інших 
інтересів (статті 170, 174, 183, 184). Злочини, що посягають на 
право інтелектуальної власності та авторські права (статті 176, 
177). Злочини, що посягають на свободу світогляду і віроспо-
відання, порядок відправлення релігійних культів та порядок 
поводження з культовими (релігійними) цінностями (статті 
178-181). 

 
  

Тема 6.   Злочини проти власності 
 
Загальна характеристика злочинів проти власності. Кори-

сливі посягання на власність та їх види. Таємність як специфі-
чна ознака крадіжки. Відкритий спосіб викрадення – ознака 
грабежу. Кваліфіковані види грабежу. Особливості конструк-
ції основного складу розбою. Характер насильства і його по-
грози при грабежі і при розбої. Момент закінчення розбою. 
Відмежування вимагання від грабежу і розбою. Предмет та 
способи шахрайства. Привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і 
розмежування цього злочину з іншими злочинами проти влас-
ності. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зло-
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вживання довірою та відмежування його від шахрайства, при-
власнення та розтрати майна. Інші злочини проти власності.  

Некорисливі посягання на власність. Умисне знищення 
або пошкодження майна. Необережне знищення або пошко-
дження майна. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 
Погроза знищення майна. Придбання або збут майна, завідомо 
здобутого злочинним шляхом.  

 
 

Тема 7.    Злочини у сфері господарської діяльності 
 
Загальна характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. Проблеми систематизації цих видів злочинів. 
Злочини, що посягають на встановлений порядок здійс-

нення господарської діяльності та окремих її видів (статті 202, 
203, 203-1, 204, 213, 214, 218, 219, 220, 221). 

Злочини, що посягають на фінансову діяльність (201, 212, 
222, 207, 208, 209, 209-1). 

Злочини, що посягають на встановлений порядок вигото-
влення і використання документів у господарській діяльності 
(статті 199, 200, 223, 224, 215, 216). 

Злочини, що посягають на встановлений порядок форму-
вання та витрачання бюджетних коштів (статті 210, 211). 

Злочини, що посягають на встановлений порядок реаліза-
ції споживачам товарів і надання послуг (статті 225, 226, 227, 
217). 

Злочини, що посягають на свободу господарської діяль-
ності (статті 231, 232, 228, 206, 229).  

Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації 
державного чи комунального майна (статті 233, 234, 235). 

 
   

Тема 8.    Злочини проти довкілля 
 
Загальна характеристика злочинів проти довкілля та їх 

види. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти до-
вкілля. 

Злочини проти екологічної безпеки (статті 236, 237, 238, 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
ПО 8-10 ТРИМЕСТРАХ 

 

Тематичний план навчального курсу  
“Кримінальне право України” 

з розподілом годин за видами занять 

№ 
з/п Назва теми Всьо-

го 
Лек-
ції 

Семі-
нари 

Прак
-

тичні 

Сам. 
робо-
та 

  8 триместр           

1 
Загальна характеристика Особли-
вої частини Кримінального права 
України 

12 2 2   8 

2 Злочини проти основ національної  
безпеки України 12 2 2   8 

3 Злочини проти життя та здоров’я 
особи 20 6 4 2 8 

4 

Злочини проти волі, честі та гідності 
особи. Злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканнос-
ті 

12 2 2   8 

5 

Злочини проти виборчих, трудових 
та інших особистих прав і свобод 
людини  
і громадянина 

16 4 4   8 

6 Злочини проти власності 18 4 4 2 8 

7 Злочини у сфері господарської  
діяльності 20 6 4 2 8 

  Всього 110 26 22 6 56 

253).  
Злочини, що посягають на встановлений порядок викори-

стання землі, її надр (статті 239, 240, 254). 
Злочини, що посягають на встановлений порядок викори-

стання водних ресурсів та атмосферного повітря (статті 241, 
242, 243, 244). 

Злочини, що посягають на встановлений порядок викори-
стання Об’єктів флори і фауни (статті 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252). 
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  9 триместр           

8 Злочини проти довкілля 15 4 4   7 

9 Злочини проти громадської безпеки 16 4 2 2 8 

10 

Злочини проти безпеки виробницт-
ва. 
Злочини проти безпеки руху  
та експлуатації транспорту 

16 4 4   8 

  Всього 47 12 10 2 23 

  10 триместр           

11 
Злочини проти громадського поряд-
ку  
і моральності 

12 2 2 2 6 

12 

Злочини у сфері обігу наркотичних  
засобів, психотропних речовин, їх  
аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров’я населення 

28 6 6 2 14 

13 

Злочини у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканності держав-
них кордонів, забезпечення призову  
та мобілізації 

6 2 2   2 

14 

Злочини проти авторитету органів  
державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань гро-
мадян 

16 4 4 2 6 

15 

Злочини у сфері використання  
електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж. Злочини у сфері служ-
бової  
діяльності 

14 2 4 2 6 

16 Злочини проти правосуддя 22 6 6 2 8 

17 
Злочини проти встановленого  
порядку несення військової служби 
(військові злочини) 

14 4 4   6 

18 
Злочини проти миру, безпеки людс-
тва  
та міжнародного правопорядку 

8 2 2   4 

  Всього 120 28 30 10 52 

  Загальна кількість годин на курс 405 108 104 20 175 


