
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА» 

для студентів ІІІ курсу юридичного факультету 

 

Залік проводиться по темах № 1-12, 

 

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 Особливої частини Кримінального права, її система і 

значення. Основи кримінально-правової кваліфікації злочинів. 

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

2. Методика аналізу конкретних складів злочину.  

3. Основи кримінально-правової кваліфікації злочинів. 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. 

4. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти основ 

національної безпеки України.  

5. Злочини проти основ національної безпеки в політичній сфері. 

6.  Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади. 

7. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

8. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

9. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж 

території або державного кордону України. 

10. Злочини проти основ національної безпеки в інформаційній, 

економічній, науково-технологічній і воєнній сферах. 

11. Державна зрада. 

12. Шпигунство. 

13. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

14. Злочини проти основ національної безпеки в економічній, 

екологічній і воєнній сферах. 

15. Диверсія. 

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

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

17. Злочини проти життя особи. 

18.  Вбивства. Види вбивств. 

19. Доведення до самогубства. 

20. Погроза вбивством. 

21. Злочини проти здоров’я особи.  

22. Тілесні ушкодження. Види тілесних ушкоджень. 



23. Завдання фізичних або моральних страждань. 

24.  Побої і мордування. 

25. Катування. 

26. Зараження соціальними хворобами. 

27.  Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. 

28. Зараження венеричною хворобою. 

29. Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи.  

30. Злочини у медичній сфері. 

31.  Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби. 

32. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби. 

33. Незаконна лікувальна діяльність. 

34. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. 

35. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або 

фармацевтичним працівником. 

36. Порушення прав пацієнта. 

37. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

38. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. 

39. Насильницьке донорство. 

40. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

41. Інші злочини. 

42.  Незаконне проведення аборту. 

43. Залишення в небезпеці. 

44. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані. 

45. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. 

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

46. Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна 

характеристика і види.  

47. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.  

48. Захоплення заручників.  

49. Підміна дитини.  

50. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.  

51. Експлуатація дітей. 

52. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

53. Незаконне поміщення в психіатричний заклад 

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

54. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

55. Характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, пов’язаних із застосуванням насильства. 

56. Зґвалтування. 



57. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

58. Характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, не пов’язаних із застосуванням насильства. 

59.  Примушування до вступу в статевий зв’язок. 

60. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

61. Розбещення неповнолітніх. 

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

свобод людини і громадянина.  

62. Злочини проти виборчих прав громадян та права на участь у 

референдумі. 

63. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи 

діяльності офіційного спостерігача. 

64. Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру 

виборців або фальсифікація виборчих документів, документів 

референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру 

виборців. 

65. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування 

на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше 

ніж один раз. 

66. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. 

67. Порушення таємниці голосування. 

68. Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної 

агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. 

69. Підкуп виборця, учасника референдуму. 

70. Злочини проти трудових прав громадян. 

71. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 

партій, громадських організацій. 

72. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. 

73. Грубе порушення законодавства про працю. 

74. Грубе порушення угоди про працю. 

75. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. 

76. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат. 

77. Злочини в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

78.  Порушення авторського права і суміжних прав. 

79. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію. 

80. Злочини, які посягають на інші особисті права і свободи громадян. 

81.  Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 

іншими ознаками. 

82. Порушення права на отримання освіти. 

83. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 

84. Злочини, що посягають на недоторканність приватного життя. 

85.  Порушення недоторканності житла. 



86. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через 

комп'ютер. 

87. Порушення недоторканності приватного життя. 

88. Злочини проти сім’ї. 

89.  Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. 

90. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. 

91. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, 

щодо якої встановлена опіка чи піклування. 

92. Зловживання опікунськими правами. 

93. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). 

94. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). 

95. Злочини проти свободи совісті. 

96. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. 

97. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. 

98. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. 

99. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

 

 

Змістовий модуль 2. Злочини проти власності; у сфері 

господарської діяльності; проти довкілля; громадської безпеки; 

безпеки виробництва. 

 
Тема 7. Злочини проти власності. 

100. Загальна характеристика злочинів проти власності. 

101. Корисливі злочини, пов’язані з оберненням чужого майна на 

користь винного чи інших осіб. 

102. Крадіжка. 

103. Грабіж. 

104. Розбій. 

105. Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання. 

106. Вимагання. 

107. Шахрайство. 

108. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. 

109. Корисливі злочини, не пов’язані з оберненням чужого майна на 

користь винного чи інших осіб. 

110. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

111. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї. 

112. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом. 

113. Некорисливі злочини. 

114. Умисне знищення або пошкодження майна. 



115. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. 

116. Погроза знищення майна. 

117. Необережне знищення або пошкодження майна. 

118. Порушення обов'язків щодо охорони майна. 

119. Злочини, пов’язані з самовільним заняттям земельної ділянки та 

самовільним будівництвом. 

120. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності.  

121. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 

122. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної 

систем України. 

123. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 

124. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення. 

125. Контрабанда. 

126. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

127. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 

бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 

призначень або з їх перевищенням. 

128. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження 

бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. 

129. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

130. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування. 

131. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. 

132. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку 

формування звітності. 

133. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності господарюючих суб'єктів. 

134. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва. 

135. Зайняття гральним бізнесом. 

136. Фіктивне підприємництво. 

137. Підроблення документів, які подаються для проведення державної 

реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. 

138. Протидія законній господарській діяльності. 

139. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. 

140. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 



141. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму. 

142. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

143. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. 

144. Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. 

145. Розголошення комерційної або банківської таємниці. 

146. Злочини у сфері банкрутства. 

147. Доведення банку до неплатоспроможності. 

148. Доведення до банкрутства. 

149. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних 

паперів. 

150. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової 

організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або 

підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. 

151. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

152. Маніпулювання на фондовому ринку. 

153. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів. 

154. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

155. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів. 

156. Незаконне використання інсайдерської інформації. 

157. Приховування інформації про діяльність емітента. 

158. Злочини у сфері обслуговування споживачів. 

159. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції. 

160. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна. 

161. Незаконна приватизація державного, комунального майна. 

Тема 9. Злочини проти довкілля. 

162. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля.  

163. Злочини проти екологічної безпеки. 

164. Порушення правил екологічної безпеки. 

165.  Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. 

166. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 

захворюваність населення. 

167. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. 

168. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного 

повітря. 

169. Забруднення або псування земель. 

170. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель. 

171. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих 

розмірах. 

172. Порушення правил охорони або використання надр. 



173. Забруднення атмосферного повітря. 

174. Безгосподарське використання земель. 

175. Злочини у сфері охорони водних ресурсів. 

176. Порушення правил охорони вод. 

177. Забруднення моря. 

178. Порушення законодавства про континентальний шельф України. 

179. Злочини у сфері лісовикористання, захисту рослинного і 

тваринного світу. 

180. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. 

181. Незаконна порубка лісу. 

182. Порушення законодавства про захист рослин. 

183. Незаконне полювання. 

184. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом. 

185. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 

запасів. 

186. Порушення ветеринарних правил. 

187. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об'єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки. 

188. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 

189. Злочини, пов’язані з діяльністю злочинних організацій. 

190. Створення злочинної організації. 

191. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності. 

192. Бандитизм. 

193. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань. 

194. Злочини, пов’язані з тероризмом. 

195. Терористичний акт. 

196. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

197. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

198. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

199. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

200. Фінансування тероризму. 

201. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності. 

202. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

203. Злочини, що порушують правила поводження з предметами, які 

становлять підвищену суспільну небезпеку. 

204. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 

становищем. 

205. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 



206. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 

фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або 

незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи 

вибухових пристроїв. 

207. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

208. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. 

209. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, 

що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію. 

210. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та 

їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. 

211. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки. 

212. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної 

сировини. 

213. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або 

легкозаймистих речовин. 

214. Злочини, пов’язані з порушенням спеціальних правил. 

215. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення. 

216. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

217. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального 

господарства. 

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва. 

218. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва.  

219. Злочини у сфері безпеки праці. 

220. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

221. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. 

222. Інші злочини у сфері безпеки виробництва. 

223. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

224. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

225. Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.  
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