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ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами законодавчого 

визначення основних понять Особливої частини Кримінального кодексу; набуття 

навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів злочинів, а також вміння 

визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів; відпрацювання навичок 

та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час 

вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у студентів науково 

обґрунтованих знань про кримінальну відповідальність, а також про тенденції розвитку 

законодавства України, про заходи кримінально-правової боротьби зі злочинністю. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- освоєння чинного кримінального законодавства та правильне орієнтування в 

ньому; 

- набуття вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації 

злочинів;  

- розкриття зв'язків кримінального права України з іншими галузями права і 

юридичними навчальними дисциплінами; 

- виховання у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну 

відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних 

інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. 

 

Результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-кваліфікаційних програм 

студенти повинні знати: 

- зміст положень та інститутів Особливої частини КК України; 

- правила кваліфікації злочинів; 

- кримінально-правову характеристику складів злочинів, передбачених Особливою 

частиною КК України; 

- тенденції розвитку кримінального законодавства України, постанови Пленуму 

Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства, стан 

судової практики; 

- стан основних проблем науки кримінального права; 

вміти: 
- самостійного комплексно аналізувати окремі складів злочинів; 

- визначати конкретні елементи відповідних складів злочинів; 

- правильно застосовувати отримані теоретичні та методичні знання під час 

вирішення конкретних ситуаційних задач; 

- правильне орієнтування у діючому кримінальному законодавстві; 

- правильно кваліфікувати злочини. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі 

навчальні дисципліни як: 

- Кримінальне право України (Загальна частина); 

- Адміністративне право України; 

- Конституційне право України. 

Пререквізити. Курс Кримінального права щільно пов'язаний із теоретичними 

положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як теорія держави і права, 

конституційне (державне) право, адміністративне право, кримінальний процес, 

кримінологія, кримінально-виконавче право та іншими.   
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ESTS – 

8 
 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційна програма 

бакалавр права 

Обов’язкова 

 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

3-й 3-й Загальна кількість 

годин - 210 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Лекції 

54 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

54 год. 4 год. 

Самостійна робота 

102 год. 156 год. 

 

Вид контролю: 

залік, екзамен  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/1,05 

для заочної форми навчання – 1/6,5 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 
 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально- 

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, 

презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

Тест № 1 (https://drive.google.com/file/d/1wqNrjL1OrKN9i1aW-KZg9VB-0C8W8pS9/view); 

Тест № 2 (https://drive.google.com/file/d/1fbRRXbrXwnyW6o6sOwc6X455jYHJZ0pM/view). 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

https://drive.google.com/file/d/1wqNrjL1OrKN9i1aW-KZg9VB-0C8W8pS9/view
https://drive.google.com/file/d/1fbRRXbrXwnyW6o6sOwc6X455jYHJZ0pM/view
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Поняття Особливої частини Кримінального права та наукові основи кваліфікації 

злочинів. Злочини проти основ національної безпеки України; життя та здоров’я особи; 

волі, честі та гідності особи; статевої свободи та статевої недоторканості особи; виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

 

Тема 1. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. 

Наукові основи кваліфікації злочинів. 

1. Поняття Особливої частини кримінального права та її значення. Співвідношення 

Загальної і Особливої частин кримінального права. Система Особливої частини кримінального 

законодавства України. Критерії систематизації.  

2. Роль науки кримінального права в розкритті змісту норм Особливої частини 

кримінального права України. Значення вивчення судової практики і її узагальнень з окремих 

категорій кримінальних справ для правильного розуміння й застосування кримінально-

правових норм Особливої частини. Джерела судової практики. 

3. Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації злочинів. Склад злочину – 

правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації та 

формулювання звинувачення. Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення 

правосуддя. 

 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки 

України. 

2. Злочини проти внутрішньої безпеки України. 

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади. Об’єктивна та суб’єктивна сторони злочину. Зміст мети при 

вчиненні цих дій. Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Об’єктивна та 

суб’єктивна сторони злочину. Момент закінчення злочину. Зміст мети при вчиненні цих дій. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на життя державного чи громадського діяча. Потерпілий від цього злочину. 

Особливості об’єкта та об’єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 

Диверсія. Поняття диверсії. Види диверсійних дій. Особливості окремих форм диверсії. 

Зміст мети як ознаки суб’єктивної сторони диверсії. 

3. Злочини проти зовнішньої безпеки України. 

Державна зрада. Поняття державної зради. Особливості окремих форм державної зради. 

Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт державної зради. Спеціальні умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Шпигунство. Поняття шпигунства. Суб’єкт шпигунства. Спеціальні умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за шпигунство. 

 

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. 

2. Злочини проти життя особи. 

Загальна характеристика і види злочинів проти життя особи.Поняття вбивства та його 

види. Ознаки вбивства. Безпосередній об’єкт вбивства. Момент початку та припинення життя. 

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину. Характерні ознаки такого вбивства. 

Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього злочину. 

Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. 
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Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин і його види. 

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу 

цього злочину. Протизаконне насильство, систематичне знущання, тяжка образа. Стан сильного 

душевного хвилювання та раптовість виникнення такого стану.  

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу цього 

злочину. Потерпілий та час вчинення злочину. Суб’єкт злочину.  

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. Конструкція складу цього злочину. Психічне 

ставлення суб’єкта до смерті потерпілого. 

Вбивство через необережність. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього 

злочину. Відмежування цього виду вбивства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням 

смерті потерпілому. Кваліфікуюча ознака такого вбивства. 

Доведення до самогубства. Жорстоке поводження, шантаж, примус до протиправних дій 

або систематичне приниження людської гідності як ознаки об’єктивної сторони. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Погроза вбивством. Реальність погрози як умова відповідальності за цей злочин. 

Кваліфікуюча ознака цього злочину. 

3. Злочини проти здоров’я особи. 

Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії 

для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Розлад здоров’я як ознака окремих видів 

тілесних ушкоджень. Втрата працездатності як ознака окремих видів тілесних ушкоджень. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження. Зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження. 

Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що 

спричинило смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність. 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного 

ушкодження і його ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин. Умисне тяжке тілесне 

ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. Протизаконне насильство та 

тяжка образа. Стан сильного душевного хвилювання й раптовість виникнення такого стану. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.  

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину. 

Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття, види та ознаки. 

Побої і мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі ознаки.  

Катування. Поняття катування. Мета вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Співвідношення катування, умисного заподіяння тілесних ушкоджень та нанесення побоїв. 

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

Кваліфікуючі ознаки та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження 

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Предмет цього 

злочину. Суб’єкт злочину. 

Зараження венеричною хворобою. Поняття венеричної хвороби. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Незаконне проведення аборту. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.  

Незаконна лікувальна діяльність. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину.  

Порушення прав пацієнта. Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. 

Незаконне проведення дослідів над людиною. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. 

Конструкція складу злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.  
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Насильницьке донорство. Насильство та обман. Суб’єкт злочину. Особливості 

суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Незаконне розголошення лікарської таємниці. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. 

Особливості суб’єктивної сторони. 

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

Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Зміст завідомості. Суб’єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної сторони.  

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Момент 

закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Залишення в небезпеці. Момент закінчення злочину. Свідомість як обов’язкова ознака 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особливості 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмінність цього злочину від залишення в небезпеці. 

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

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Суб’єктивні ознаки 

злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

1. Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика й види. 

2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Конструкція складу злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Захоплення заручників. Дії, що утворюють об’єктивну сторону цього злочину. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину. Співвідношення з 

незаконним позбавленням волі або викраденням людини. 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Завідомість як ознака цього злочину. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Підміна дитини. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони цього злочину. 

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Особливості змісту  окремих  

ознак  складів злочину.  Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Експлуатація дітей. Потерпілий від злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної 

сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Потерпілий від злочину. 

Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

1. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, їх загальна 

характеристика та види. 

2. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, пов’язані із 

застосуванням насильства. 

Зґвалтування. Юридична характеристика потерпілої особи та об’єктивної сторони 

основного і кваліфікованих складів злочину. Момент закінчення злочину. Поняття 

безпорадного стану потерпілої особи. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Фізичне і 

психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки злочину. Співвідношення цього злочину із зґвалтуванням. 

3. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, не пов’язані із 

застосуванням насильства. 
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Примушування до вступу в статевий зв’язок. Потерпілий від злочину. Момент 

закінчення цього злочину. Відмежування примушування до вступу в статевий зв’язок від 

зґвалтування і насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Потерпілий від 

злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Розбещення неповнолітніх. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. 

 

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини й громадянина. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав й свобод людини й громадянина.  

2. Злочини 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.  

Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або 

фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або 

відомостей Державного реєстру виборців. Предмет цього злочину. 

Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на 

референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз. Об’єктивна 

сторона злочину. Момент закінчення даного злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. 

Підкуп виборця, учасника референдуму. Особливості структури цього злочину. Види 

діянь. Суб’єкт злочину (його специфіка для основного та кваліфікованого складів злочину). 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, 

громадських організацій. Особливості законодавчої структури цього злочину.  

3. Злочини у сфері реалізації особистих прав громадян. 

Порушення недоторканості житла громадян. Поняття житла чи іншого володіння особи. 

Види дій. Характеристика інших дій, що порушують недоторканість. Суб’єкт даного злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Поняття таємниці 

листування. Види дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення недоторканості приватного життя. Види дій, та способи їх вчинення. 

Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. 

Порушення права на отримання освіти. Характеристика незаконної відмови та вимоги. 

Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 

Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Характеристика дій. Момент 

закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 

4. Злочини проти сім’ї. 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Злісність ухилення як обов’язкова 

ознака об’єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. 

Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Поняття ухилення та 

осіб, які відносяться до категорії «непрацездатні». Злісність ухилення як обов’язкова ознака 

об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. 

Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування. Поняття тяжких наслідків як обов’язкової ознаки об’єктивної 

сторони. Суб’єкт злочину. 

Зловживання опікунськими правами. Характеристика діяння. Суб’єктивна сторона. 

Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Поняття таємниці усиновлення. 

Об’єктивна сторона злочину. Момент закінчення даного злочину. 
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Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Поняття незаконної посередницької 

діяльності або інших незаконних дій щодо усиновлення дитини, передачі її під опіку чи на 

виховання. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

5. Злочини у сфері реалізації права на працю. 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Поняття законної 

професійної діяльності. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Грубе порушення законодавства про працю. Особливості законодавчої структури даного 

злочину. Потерпілий від злочину. Види діянь. Характеристика іншого грубого порушення 

законодавства про працю. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони даного злочину.  

Грубе порушення угоди про працю. Поняття угоди про працю. Потерпілий від злочину. 

Спосіб вчинення даного злочинного діяння. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. 

Примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Види діянь. 

Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. 

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. 

Поняття безпідставності невиплати. Зміст вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. 

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності. 

Порушення авторського права й суміжних прав. Предмет злочину. Види дій. Поняття 

матеріальної шкоди та її розміри. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину.  

Порушення прав на об’єкти промислової власності. Предмет злочину. Наслідки злочину. 

Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

6. Злочини проти релігії. 

Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Предмет злочину. Види дій. 

Момент закінчення. Суб’єкт злочину. 

Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. Предмет злочину. 

Види діянь. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. 

Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Характеристика діяння. Момент 

закінчення даного злочину. Випадки правомірного присікання релігійних обрядів. 

Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи 

виконання релігійних обрядів. Поняття групи та її ознаки. Види діянь. Особливості 

законодавчої конструкції цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака злочину. 

 

Змістовний модуль 2. 

Злочини проти власності; у сфері господарської діяльності; проти довкілля; 

громадської безпеки; безпеки виробництва 

 

Тема 7. Злочини проти власності. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. Предмет 

злочинів проти власності. 

2. Корисливі злочини проти власності, пов’язані з оберненням чужого майна на користь 

винного чи інших осіб. 

Крадіжка. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Грабіж. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Розбій. Поняття й ознаки. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної 

сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних злочинів. 

Вимагання. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Шахрайство. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 
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Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Момент закінчення 

злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

3. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з оберненням чужого майна на 

користь винного чи інших осіб. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ознаки діяння. 

Суб’єктивні ознаки. Відмінність від шахрайства. 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося 

у неї. Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. Відмінність від розкрадання. 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. 

Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Відмінність від співучасті у розкраданні. 

4. Некорисливі злочини проти власності. 

Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Необережне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні 

ознаки злочину.  

Порушення обов’язків щодо охорони майна. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. 

Погроза знищення майна. Види діяння. Особливості способу. Момент закінчення 

злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. 

 

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності. 

1. Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів. 

2. Злочини, що порушують встановлений порядок заняття господарською діяльністю. 

Зайняття гральним бізнесом. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет злочину. Об’єктивна 

сторона. Кваліфікуючі ознаки. 

Фіктивне підприємництво. Ознаки об’єктивної сторони. Наслідки злочину.  

Доведення до банкрутства. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки. Наслідки злочину. Відмінність від  шахрайства  та  від  ухилення  від  сплати  податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів. 

3. Злочини у сфері промислового виробництва. 

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

продукції. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони.  

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 

кваліфікованого зазначення походження товару. Предмет злочину. 

4. Злочини у сфері фінансової діяльності. 

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 

доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Предмет злочину. Ознаки 

об’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

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

Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

5. Злочини 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. Ознаки суб’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Контрабанда. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони.  
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Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Ознаки 

об’єктивної та суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 

кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Предмет 

злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.  

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину 

Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, 

одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок. Предмет злочину. 

Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів. Предмет 

злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Наслідки. Кваліфікуючі ознаки.  

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Предмет 

злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.  

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Предмет 

злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Приховування інформації про діяльність емітента. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної 

сторони. Суб’єктивна сторона злочину. 

Незаконне використання інсайдерської інформації. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної 

сторони. 

6. Злочини у сфері приватизації. 

Незаконна приватизація державного, комунального майна. Предмет злочину. Ознаки 

об’єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуючі ознаки. 

7. Злочини у сфері вільного здійснення господарської діяльності. 

Протидія законній господарській діяльності. Поняття протидії. Наслідки. Суб’єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від вимагання. 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Наслідки. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці. Поняття банківської та комерційної 

таємниці. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

 

Тема 9. Злочини проти довкілля. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля. 

2. Злочини проти встановленого порядку екологічної безпеки. 

Порушення правил екологічної безпеки. Особливості законодавчої конструкції, складу 

цього злочину. Види діянь суб’єкта злочину. 

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. Види діянь. Наслідки 

цього злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Характеристика 

діяння. Поняття дезактиваційних та інших відновлювальних заходів. Наслідки цього злочину. 

Суб’єкт. Місце, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. 

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 

населення. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. 

3. Злочини проти встановленого порядку раціонального використання водних об’єктів, 

атмосферного повітря. 

Забруднення атмосферного повітря. Види діянь. Поняття забруднення. Наслідки цього 

злочину. Відповідальність за утворення загрози настання наслідків. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу цього 

злочину. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Момент закінчення злочину.  
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Забруднення моря. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Види 

діянь. Поняття забруднення. Відмежування від складу злочину, передбаченого ст. 242.  

4. Злочини проти встановленого порядку використання землі та її надр. 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель. Особливості 

об’єктивної сторони. Види діянь. Наслідки цього злочину. Момент закінчення. 

Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах. 

Особливості законодавчої конструкції складу злочину. Види діянь. Наслідки цього злочину. 

Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Порушення правил охорони або використання надр. Особливості законодавчої 

конструкції складу злочину. Види діянь. Наслідки цього злочину. Момент закінчення.  

Порушення законодавства про континентальний шельф України. Особливості 

законодавчої конструкції складу цього злочину. Поняття континентального шельфу. Види 

діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Забруднення або псування земель. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки 

цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Безгосподарське використання земель. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки 

цього злочину. 

5. Злочини проти встановленого порядку використання рослинного світу. 

Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Предмет цього злочину. 

Особливості законодавчої конструкції цього злочину. Поняття знищення й пошкодження. 

Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Наслідки цього злочину. Момент закінчення.  

Незаконна порубка лісу. Предмет цього злочину. Поняття незаконної порубки. Момент 

закінчення злочину. Місце як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Відмінність незаконної 

порубки від знищення або пошкодження лісових масивів. 

Порушення законодавства про захист рослин. Характеристика дії. Наслідки. 

6. Злочини проти встановленого порядку використання тваринного світу. 

Незаконне полювання. Особливості законодавчої конструкції. Види незаконного 

полювання. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом. 

Особливості законодавчої конструкції. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони.  

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. 

Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єкт. 

Порушення ветеринарних правил. Поняття епізоотії. Наслідки цього злочину. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

7. Злочини 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. Види діянь. Поняття об’єктів природно-заповідного фонду. 

Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони даної норми. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

 

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з метою залякування населення і 

органів влади. 

Терористичний акт. Поняття терористичного акту, його ознаки. Діяння та мета у складі 

терористичного акта. 

Фінансування тероризму. Види дій, що утворюють об’єктивну сторону. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови 

звільнення від кримінальної відповідальності.  

3. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з використанням організованих форм 

посягань. 
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Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації, її ознаки. Діяння у 

складі створення злочинної організації. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт злочину. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності. Поняття й 

види заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності. 

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Форми бандитизму. Особливості законодавчої 

конструкції даного злочину. Суб’єкт злочину.  

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності. Поняття неправдивого повідомлення. Момент закінчення 

злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Поняття 

воєнізованого або збройного формування. Відмінність між ними. Види діянь. Суб’єкт злочину. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

4. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з порушенням правил поводження із 

загальнонебезпечними речовинами, матеріалами та предметами. 

Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Поняття предмета злочину та його характеристика. Поняття нападу. Мета як обов’язкова ознака 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.  

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Види дій та спосіб їх вчинення. 

Суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

Предмет злочину та його значення для кваліфікації. Види діянь. Момент закінчення злочину. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Предмет злочину. 

Характеристика діяння. Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. 

Момент закінчення. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали. Предмет злочину, 

потерпіла сторона. Характеристика об’єктивної сторони. Зміст вини. Мета як обов’язкова 

ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами 

або радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види діянь. Наслідки злочину.  

Незаконне ввезення на територію України відходів й вторинної сировини. Предмет 

злочину. Характеристика ввезення чи транзиту. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. 

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. 

Предмет злочину. Інші ознаки даного складу злочину. 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Характеристика 

діяння. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Поняття умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального 

господарства. Предмет злочину. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину.  

 

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти безпеки виробництва. 

2. Злочини, що порушують встановлені умови охорони праці. 

Порушення вимог законодавства про охорону праці. Особливості законодавчої 

структури й конструкції складу цього злочину. Основний й додатковий об’єкт злочину. 

Загальна характеристика правил охорони праці. Кваліфікуючі ознаки. 
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Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Об’єктивні ознаки злочину. Причинний зв’язок між діяннями й суспільне небезпечними 

наслідками. Кваліфікуючі ознаки.  

3. Злочини, що становлять підвищену небезпеку виробництва. 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Наслідки злочину.  

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття ядерної, радіаційної 

безпеки. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Умови притягнення до відповідальності. 

Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або 

безпечної експлуатації будівель і споруд. Характеристика діяння. Наслідки злочину.  

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; проти 

громадського порядку та моральності; у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації; проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів. 

 

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

1. Злочини проти встановленого порядку водіння транспорту. 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 

транспорту. Поняття залізничного, водного й повітряного транспорту. Види діянь. Суб’єкт 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Види діянь. Причинний 

зв’язок та наслідки, їх характеристика. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.  

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття транспортного засобу. Момент 

закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

2. Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту. 

Примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. 

Потерпілий від злочину. Поняття примушення та момент закінчення злочину. Суб’єктивна 

сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Випуск в експлуатацію технічно-несправних транспортних засобів або інше порушення 

їх експлуатації. Види діянь. Наслідки злочину. Характеристика причинного зв’язку. Завідомість 

як ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. 

Поняття порушення правил, норм й стандартів. Наслідки. Причинний зв’язок. Суб’єкт злочину. 

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. 

Предмет злочину. Види дій. Момент закінчення. Суб’єкт злочину. 

 

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського 

порядку та моральності. 

2. Злочини проти громадського порядку. 

Групове порушення громадського порядку. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Хуліганство. Поняття та види. Момент закінчення злочину. Знаряддя хуліганства та їх 

вплив на кваліфікацію. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність хуліганства, 

вчиненого групою осіб, від групового порушення громадського порядку. 
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3. Злочини проти моральності. 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Місце 

вчинення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Види діяння. Особливості 

предмета злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів 

Національного архівного фонду. Особливості предмета злочину. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Особливості 

предмета злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Створення або утримання місць розпусти і звідництва. Види дій та момент закінчення 

злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Види дій та момент закінчення 

злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

 

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

1. Поняття, характеристика й види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів. 

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

фальсифікованих лікарських засобів. Поняття контрабанди. Об’єкт злочину. Предмет злочину. 

Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру наркотичних засобів. 

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або 

отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки 

об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття злочинних дій. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

Об’єкту злочину. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. 

Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Умови звільнення від відповідальності. 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Види діянь. Об’єкт злочину. 

Предмет злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Встановлення розміру. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання прекурсорів. Види діянь. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

2. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я населення. 

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. Види діянь. Об’єкт злочину. Предмет 

злочину. Суб’єкт злочину. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. 
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Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Наслідки. Ознаки суб’єктивної сторони.  

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Об’єкт злочину. Предмет злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Об’єкт злочину. Предмет злочину. 

Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Види діянь. Об’єкт 

злочину. Предмет злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання 

з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів. Види діянь. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.  

Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. Види діянь. Об’єкт 

злочину. Предмет злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та 

масовим отруєнням. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

 

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

1. Злочини проти встановленого порядку зберігання таємниці чи конфіденційної 

інформації. 

Розголошення державної таємниці. Предмет злочину. Поняття «державна таємниця». 

Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмінність від державної зради або шпигунства. 

Втрата документів, що містять державну таємницю. Предмет злочину та його види. 

Особливості об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у 

процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. 

Предмет злочину. Особливості об’єктивної сторони злочину. Зміст суб’єктивної сторони. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від державної зради або шпигунства. 

2. Злочини проти встановленого порядку перетинання державного кордону, 

міжнародних польотів та порядку здійснення міжнародних передач товарів. 

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Види дій. 

Зміст суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експертному контролю. Предмет злочину. Особливості об’єктивної сторони 

злочину. Зміст суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил міжнародних польотів. Особливості об’єктивної сторони злочину.  

3. Злочини проти встановленого порядку формування Збройних сил України. 

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

офіцерського складу. Поняття ухилення. Поважні причини неявки на призовний пункт.  

Ухилення від призову за мобілізацією. Поняття мобілізації. Суб’єкт злочину. 

Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Поняття військового обліку, 

навчальних (чи перевірочних) або спеціальних зборів. Особливості об’єктивної сторони.  

 

Тем 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів. 

1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів. 

2. Злочини 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. 
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Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному 

виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. Потерпілий від цього злочину. Особливості об’єктивної 

сторони злочину. Відмежування опору від злісної непокори. Вина при вчиненні опору. Суб’єкт 

злочину. Зміст примушення потерпілого при вчиненні опору. 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, 

працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця. Потерпілий від цього 

злочину. Види впливу на потерпілого. Зміст вини, мотиву та мети при вчиненні злочину.  

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього 

злочину. Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з виконанням цим працівником службових 

обов’язків». Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, 

працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця. Поняття «працівник 

правоохоронного органу». Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з виконанням цим 

працівником службових обов’язків». Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку й державного кордону 

або військовослужбовця. Поняття «посягання на життя». Відмінність цього злочину від 

умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою 

службового або громадського обов’язку. 

Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. 

Потерпілі від злочину. Мета злочину. Відмежування цього злочину від захоплення заручників. 

Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 

громадський обов’язок. Потерпілі від цього злочину. Види злочинних діянь. Мета злочину. 

Відмінність цього злочину від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного 

органу. Кваліфікуючі ознаки. 

Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов’язок. Потерпілий від цього злочину. Мотив і мета злочину. 

Відмежування цього злочину від умисного знищення або пошкодження майна працівника 

правоохоронного органу та від умисного знищення або пошкодження майна.  

3. Злочини проти встановленого порядку використання спеціальних предметів, що 

використовуються органами влади.  

Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання 

інформації. Характеристика об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними 

шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Види 

предметів злочину. Різновиди діянь. Мотиви злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, штампів. Предмет злочину. Види дій. Мотив злочину.  

Наруга над державними символами. Предмети злочину. Види діянь. 

Умисне пошкодження ліній зв’язку. Предмети злочину. Характеристика об’єктивної 

сторони. Суб’єктивна сторона злочину. 

4. Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, не пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів. 

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Характеристика об’єктивної 

сторони злочину. Мета злочину. 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Види діянь. 

Мета самовільного присвоєння вказаних повноважень або звання посадової особи.  

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. Особливості законодавчої 

конструкції злочину. Суб’єкт злочину. 
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Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Потерпілі 

від цього злочину. Зміст цивільно-правових зобов’язань. Об’єктивні прояви злочину. 

Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. 

Самоправство. Поняття самоправства. Момент закінчення злочину. Особливості 

об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

 

Змістовний модуль 4. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; 

проти правосуддя; проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

злочини); проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

 

Тема 17. Злочини 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. Предмети злочину. 

Характеристика об’єктивних проявів злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Предмет злочину. Види діянь. 

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. Предмет злочину. Суб’єкт злочину. 

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних 

машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на 

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

Особливості об’єктивних проявів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил 

захисту інформації, яка в них оброблюється. Предмет злочину. Особливості об’єктивних 

проявів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

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

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового 

розповсюдження повідомлень електрозв'язку. 

 

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг. 

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Зміст  понять  «зловживання  владою»,  «зловживання  службовим  становищем»,  

«зловживання повноваженнями» у складах злочинів у сфері  службової діяльності та 

професійної діяльності,  пов’язаної з наданням публічних послуг. 

2. Злочини проти правомірної діяльності державних установ і недержавних формувань 

незалежно від форм власності і видів діяльності, що вчинюються службовими особами з 

використанням ними своїх обов’язків (загальні). 

Зловживання владою або службовим становищем. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. 

Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. 

Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 
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Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Поняття та 

ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Службове підроблення. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Службова недбалість. Поняття та види діянь. Наслідки. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

3. Злочини проти авторитету державного апарату, апарату підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності і пов’язані з ними. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Незаконне збагачення. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.  

Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Зловживання впливом. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Провокація підкупу. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 19. Злочини проти правосуддя 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. 

2. Злочини проти конституційних принципів діяльності органів розслідування, 

прокуратури і суду. 

Завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Види 

дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Завідомість як ознака злочину. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки 

діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

3. Злочини проти інтересів всебічного, повного й неупередженого розслідування і 

судового розгляду кримінальних справ. 

Примушування давати показання. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття та види діяння. 

Момент закінчення злочину. Відмежування від суміжних злочинів. 

Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Види дій. Момент закінчення 

злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов’язків. Види діяння. Момент закінчення злочину. Обставини, що 

виключають злочинність цього діяння. Час вчинення цього злочину. Суб’єктивні ознаки. 

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

від давання показань чи висновку. Види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від 

цього злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від суміжних злочинів. 

4. Злочини проти інтересів своєчасного присікання та розкриття злочинів. 

Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Види 

діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Приховування злочину. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Обставини, що виключають відповідальність за цей злочин. Відмінність від 

співучасті у злочині. 
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5. Злочини проти інтересів забезпечення неухильного виконання судових рішень. 

Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань. Види діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмінність від суміжних злочинів. 

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Поняття та ознаки діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу. Види діяння. Момент закінчення 

злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. 

Порушення правил адміністративного нагляду. Види діяння. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт злочину. 

 

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини). 

1. Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. 

Поняття військового злочину. Відмежування військового злочину від дисциплінарного 

проступку. 

Непокора. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та 

особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Невиконання наказу. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від непокори. 

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків. Види 

дій та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. 

Погроза або насильство щодо начальника. Види дій та момент закінчення злочину. 

Мотив злочину й його вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину. Відмежування від суміжних злочинів. 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 

відносин підлеглості. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки 

злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Дезертирство. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Особливості 

суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

самовільного залишення військової частини або місця служби. 

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Об’єктивна 

сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 

вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 

чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем Особливості предмета злочину. Види та способи діяння. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення. Предмет злочину. Види діянь та їх наслідки. 

Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від суміжних злочинів. 

Порушення правил водіння або експлуатації машин. Поняття машини. Види порушень та 

їх наслідків. Особливості суб’єктивної сторони. 

Порушення правил польотів або підготовки до них. Види порушень та їх наслідки. 

Особливості суб’єктивної сторони. 

Порушення правил кораблеводіння. Види порушень та їх наслідки. Особливості 

суб’єктивної сторони. 

Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Види порушень. 

Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку. 
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Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, 

або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Види діянь та момент 

закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

обставини. Відмежування від державної зради. 

2. Злочини проти авторитету і правомірної діяльності військових формувань і 

правоохоронних органів. 

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Поняття 

та види перевищення влади. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. 

Мотив і його значення для кваліфікації. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від перевищення влади або службових повноважень. 

Залишення гинучого військового корабля. Поняття залишення корабля. Суб’єктивні 

ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Самовільне залишення 

поля бою або відмова діяти зброєю. Види діянь. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала та зловживання ними. Ознаки незаконності діяння та його види. Момент закінчення 

злочину. Суб’єктивні ознаки. 

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки  

людства та міжнародного правопорядку. 

2. Злочини проти миру й безпеки людства. 

Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину.  

Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Особливості 

законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки 

злочину. 

Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Екоцид. Поняття екоциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Найманство. Поняття найманства. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Піратство. Поняття піратства. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

3. Злочини проти встановленого порядку, що забезпечують дотримання міжнародних 

договорів та конвенцій. 

Порушення законів та звичаїв війни. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Застосування зброї масового знищення.  Поняття зброї масового знищення. 

Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Види діянь. Момент 

закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

Посягання на життя представника іноземної держави. Момент закінчення злочину. Мета 

як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони означеного злочину. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  

У тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п с інд с.р. л п с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття Особливої частини Кримінального права та наукові основи 

кваліфікації злочинів. Злочини проти основ національної безпеки України; життя та здоров’я 

особи; волі, честі та гідності особи; статевої свободи та статевої недоторканості особи; 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 
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Тема 1. Поняття 

ОЧ КК України, її 

система і 

значення.  

2     2 4     4 

Тема 2. Злочини 

проти основ 

національної 

безпеки України. 

6 2 2   2 6     6 

Тема 3. Злочини 

проти життя та 

здоров’я особи. 

14 4 4   6 14 2 2   10 

Тема 4. Злочини 

проти волі, честі 

та гідності особи 

6 2 2   2 8 2    6 

Тема 5. Злочини 

проти статевої 

свободи та 

статевої 

недоторканості 

особи 

6 2 2   2 8 2    6 

Тема 6. Злочини 

проти виборчих, 

трудових та 

інших особистих 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

8 2 2   4 8     8 

Разом за ЗМ 1 42 12 12   18 48 6 2   40 
Змістовний модуль 2. Злочини проти власності; у сфері господарської діяльності; проти 

довкілля; громадської безпеки; безпеки виробництва 

Тема 7. Злочини 

проти власності 
10 4 4   2 10 2    8 

Тема 8. Злочини 

у сфері 

господарської 

діяльності 

14 4 4   6 10     10 

Тема 9. Злочини 

проти довкілля 
8 2 2   4 6     6 

Тема 10. Злочини 

проти 

громадської 

безпеки 

8 2 2   4 10 2    8 

Тема 11. Злочини 

проти безпеки 

виробництва 

8 2 2   4 6     6 

Разом за ЗМ 2 48 14 14   20 42 4    38 
Підсумковий 

контроль (залік) 
            

Усього годин  90 26 26   38 90 10 2   78 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; проти 
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громадського порядку та моральності; у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації; проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян та злочини проти журналістів. 

Тема 12. Злочини 

проти безпеки 

руху та 

експлуатації 

транспорту 

6 2 2   2 6 2    4 

Тема 13. Злочини 

проти 

громадського 

порядку та 

моральності 

6 2 2   2 8     8 

Тема 14. Злочини 

у сфері обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів або 

прекурсорів та 

інші злочини 

проти здоров’я 

населення 

12 4 4   4 10 2    8 

Тема 15. Злочини 

у сфері охорони 

державної 

таємниці, 

недоторканості 

державних 

кордонів, 

забезпечення 

призову та 

мобілізації 

8 2 2   4 10     10 

Тема 16. Злочини 

проти авторитету 

органів державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

об’єднань 

громадян та 

злочини проти 

журналістів 

14 4 4   6 12 2    10 

Разом за ЗМ 3 46 14 14   18 46 6    40 
Змістовний модуль 4. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; проти 

правосуддя; проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини); 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
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Тема 17. Злочини 

у сфері 

використання 

електронно-

обчислювальних 

машин 

(комп’ютерів), 

систем та 

комп’ютерних 

мереж і мереж 

електрозв’язку 

6 2 2   2 4     4 

Тема 18. Злочини 

у сфері службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов'язаної з 

наданням 

публічних послуг 

14 4 4   6 14 2 2   10 

Тема 19. Злочини 

проти правосуддя 
12 4 4   4 12 2    10 

Тема 20. Злочини 

проти 

встановленого 

порядку несення 

військової 

служби (військові 

злочини) 

6 2 2   2 8     8 

Тема 21. Злочини 

проти миру, 

безпеки людства 

та міжнародного 

правопорядку 

6 2 2   2 6     6 

Разом за ЗМ 4 44 14 14   16 44 4 2   38 
Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

     30      30 

Усього годин 120 28 28   64 120 10 2   108 

Разом 210 54 54   102 210 20 4   186 
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