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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право (Особлива 

частина)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра (перший рівень вищої освіти) спеціальності 081 Право. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами: 

- знанням завдань, функцій та принципів кримінального права; 

- знанням загального понятійного апарату кримінального права України; 

- вмінням здійснювати систематизацію та пошук кримінально-правових норм; 

- вмінням аналізу правової літератури, пов’язаної з висвітленням окремих 

положень кримінального права; 

- знанням загальних принципів та напрямків кримінальної політики в Україні; 

- навичками щодо правильного застосування загальних інститутів 

кримінального права при вирішенні практичних задач; 

- вмінням давати кримінально-правову характеристику об’єктивних та 

суб’єктивних кримінальних правопорушень, передбачених Особливою 

частиною Кримінального кодексу України; 

- навичками щодо здійснення процесу кваліфікації кримінальних 

правопорушень, у тому числі щодо розмежування окремих кримінальних 

правопорушень один від одного та відмежування кримінальних від інших 

правопорушень; 

- вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної 

діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 

загальних та предметних компетенцій: 

– у межах формування ЗК-3 (здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу): 

● знати: кримінально-правову методологію;  
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● вміти: надавати кримінально-правову характеристику об’єктивних та 

суб’єктивних ознак кримінальних правопорушень, передбачених Особливою 

частиною Кримінального кодексу України 

● мати навички: здійснення кримінально-правової оцінки діянь, описаних у 

фабулах завдань; 

– у межах формування ЗК-4 (здатність спілкуватися державною мовою, 

вміння правильно, логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення з 

питань кримінального права): 

● знати: основну термінологію кримінального права державною мовою; 

● вміти: логічно й обґрунтовано викладати свою думку в усній та письмовій 

формі з питань кримінального права; 

● мати навички: письмового викладення рішень практичних завдань з 

Особливої частини кримінального права; виступів як обвинувача, захисника 

або судді при моделюванні судових засідань на практичних заняттях з 

Особливої частини кримінального права. 

– у межах формування ЗК-6 (здатність діяти з урахуванням соціальної 

відповідальності та громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й 

закону): 

● знати: завдання, функції та принципи кримінального права; загальні та 

специфічні ознаки кримінального права; 

● вміти: критично осмислювати навчальний матеріал з Особливої частини 

кримінального права, відстоювати свою позицію з проблемних питань та 

знаходити аргументи на її користь у доктринальних джерелах та нормативно-

правових актах; 

● мати навички: здійснення пошуку та систематизації норм кримінального 

права України; 

– у межах формування ПК-4 (здатність здійснювати професійну 

діяльність у повній відповідності до закону): 

● знати: зміст постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування норм 

Особливої частини кримінального законодавства; 
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● вміти: застосовувати норми кримінального права у різноманітних ситуаціях; 

● мати навички: установлювати зміст кримінально-правових норм Особливої 

частини Кримінального кодексу України, що мають бланкетні диспозиції, 

використовуючи положення інших галузей законодавства; 

– у межах формування ПК-6 (вміння юридично правильно 

кваліфікувати факти й обставини): 

● знати: алгоритм кримінально-правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень; 

● вміти: здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних 

правопорушень; 

● мати навички: проводити розмежування суміжних складів кримінальних 

правопорушень та відмежування кримінальних правопорушень від 

дисциплінарних, адміністративних та цивільних правопорушень; 

– у межах формування ПК-7 (здатність забезпечувати законність та 

правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обов’язків): 

● знати: актуальний стан законодавства про кримінальну відповідальність, 

основні сучасні напрями кримінально-правової політики держави; 

● вміти: застосовувати норми Особливої частини кримінального права, 

враховуючи положення Конституції України, міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість яких надала Верховна Рада України, загальні принципи 

кримінального права та принципи його інститутів, положення інших галузей 

права; 

● мати навички: правильного застосування норм загальних інститутів 

кримінального права при вирішенні питань кваліфікації кримінальних 

правопорушень;  

– у межах формування ПК-8 (розуміння необхідності поваги до честі та 

гідності особистості, захисту прав і свобод людини і громадянина): 

● знати: зміст норм Особливої частини Кримінального кодексу України, їх 

розташування; 
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● вміти: здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної 

діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань; 

● мати навички: вирішення складних питань щодо розуміння та застосування 

норм Особливої частини кримінального законодавства із урахуванням 

тенденцій правозастосовної практики та застосуванням джерел науково-

практичної літератури; 

– у межах формування ПК-13 (здатність тлумачити нормативно-правові 

акти, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації): 

● знати: види та способи тлумачення норм Особливої частини Кримінального 

кодексу України; 

● вміти: тлумачити норми Особливої частини Кримінального кодексу України; 

● мати навички: роз’яснення зацікавленим особам змісту норм Особливої 

частини Кримінального кодексу України. 

Студент повинен досягти таких програмних результатів навчання: 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин (ПРН 1), проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел (ПРН 3), формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми (ПРН 4), давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5), 

використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин (ПРН 8), самостійно визначати ті обставини, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій (ПРН 9), доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло (ПРН 12), застосовувати набуті знання у 

різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН 21). 

 

1.3. Кількість кредитів 6 

1.4. Загальна кількість годин 180 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 3-й 
Семестр 

5-й 5-й 
Лекції 

32 год. 12 год. 
Практичні, семінарські заняття 

64  год. 6 год. 
Самостійна робота 

84  год. 162 год. 
 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 

знати: 

- загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет та метод 

правового регулювання, а також завдання, функції та принципи кримінального 

права; 

- актуальний стан законодавства про кримінальну відповідальність;  

- загальний понятійний апарат кримінального права України; 

- інститути, закріплені в Загальній частині кримінального права України, які 

узагальнюють ознаки, що властиві всім кримінальним правопорушенням, 

передбаченим у Особливій частині; 

- загальну характеристику кримінальних правопорушень, передбачених 

Особливою частиною КК України, та характеристику об’єктивних і 

суб’єктивних ознак окремих кримінальних правопорушень; 
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вміти: 

- здійснювати пошук та систематизацію норм кримінального права України; 

- аналізувати диспозиції статей Особливої частини КК з метою визначення 

обов’язкових ознак складів кримінальних правопорушень; 

- здійснювати пошук та проводити аналіз судової та слідчої практики та 

використовувати її при вирішенні практичних завдань; 

володіти навичками: 

- здійснення кваліфікації кримінальних правопорушень за ознаками складів 

кримінальних правопорушень, що закріплені в кримінальному законодавстві, 

при вирішенні практичних завдань, передбачених навчальним планом; 

- розмежування одного кримінального правопорушення від іншого, а також 

кримінально протиправного діяння від такого, що не тягне за собою підстав 

кримінальної відповідальності. 

 



 

 

9 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. 

Тема 1 (вступна). Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну 

відповідальність, її система і значення. Наукові основи кримінально-правової 

кваліфікації. 

Поняття Особливої частини законодавства про кримінальну 

відповідальність, її система і значення.  

Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. Значення 

правильної кримінально-правової кваліфікації. 

 

Тема 2 (тематична). Злочини проти основ національної безпеки України 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ 

національної безпеки України.  

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади. Види дій. Склад злочину. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Склад 

злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Державна зрада. Поняття державної зради. Склад злочину. Умови 

звільнення особи від кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Шпигунство. Поняття шпигунства. Склад злочину. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила шпигунство. 

Посягання на життя державного чи громадського діяча. Склад злочину.  

Диверсія. Поняття диверсії. Склад злочину. Відмежування диверсії від 

терористичного акту та інших суміжних кримінальних правопорушень. 

 

Тема 3 (тематична). Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я 

особи 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я. 
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Умисне вбивство. Поняття та види. Склад умисного вбивства без 

обтяжуючих і пом’якшуючих обставин. 

Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Види обтяжуючих 

обставин. Умисне вбивство, вчинене з особливої жорстокістю. Умисне 

вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Умисне 

вбивство з корисливих мотивів. Умисне вбивство з хуліганських мотивів. 

Умисне вбивство, вчинене на замовлення.  

Умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах, його види. Умисне 

вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Поняття сильного 

душевного хвилювання. Склад кримінального правопорушення. Умисне 

вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Склад кримінального 

правопорушення. Відповідальність співучасників цього кримінального 

правопорушення. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Склад 

кримінального правопорушення. Вбивство через необережність. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  

Доведення до самогубства. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Погроза вбивством. Склад кримінального 

правопорушення. Відмежування цього кримінального правопорушення від 

замаху на вбивство. Кваліфікуючі ознаки. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття тілесного ушкодження. 

Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження і його види. Критерії 

визнання тілесного ушкодження тяжким. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки умисного тяжкого тілесного 

ушкодження. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого 

сталася смерть потерпілого, від умисного та необережного вбивства.  

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої 

тяжкості тілесного ушкодження. Критерії визнання тілесного ушкодження 

таким, що є середньої тяжкості. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 
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Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного 

хвилювання. Поняття сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту). 

Склад кримінального правопорушення.  

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця. Поняття перевищення меж необхідної оборони. Поняття 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Склад 

кримінального правопорушення.  

Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного 

ушкодження та його види. Критерії визнання тілесного ушкодження легким. 

Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  

Побої і мордування. Поняття побоїв і мордування. Склади кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від тілесних ушкоджень. 

Катування. Поняття катування. Склад злочинів. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування катування від інших кримінальних правопорушень проти життя і 

здоров’я. 

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Склади кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. 

Порушення прав пацієнта. Склад кримінального правопорушення.  

Незаконне проведення дослідів над людиною. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. Склад кримінального правопорушення. Відповідальність за 

вилучення у людини її органів або тканин, незаконну торгівлю ними, участь у 

транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне проведення аборту. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки.  
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Залишення в небезпеці. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування цього кримінального правопорушення від залишення в 

небезпеці. 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 4 (тематична). Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти волі, честі та гідності особи. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Захоплення заручників. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування захоплення заручника від незаконного позбавлення волі 

або викрадення людини. 

Підміна чужої дитини. Склад кримінального правопорушення. 

Торгівля людьми. Склад кримінального правопорушення. 

 

Тема 5 (тематична). Кримінальні правопорушення проти статевої свободи  

та статевої недоторканості особи 

 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Зґвалтування. Поняття зґвалтування. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  
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Сексуальне насильство. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від 

зґвалтування. 

Примушування до вступу в статевий зв’язок. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 6 (тематична).  Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових  

та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

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

громадянина. 

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень проти 

виборчого права та права брати участь у референдумі. 

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень проти 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень проти 

трудових прав. 

Порушення авторського права і суміжних прав. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від кримінальних правопорушень проти власності. 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 7 (тематична). Кримінальні правопорушення проти власності 

 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти власності. Об’єкт та предмет цих кримінальних правопорушень. Система 

кримінальних правопорушень проти власності. 
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Крадіжка. Поняття крадіжки. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від грабежу та привласнення випадково знайденого. 

Грабіж. Поняття грабежу. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування грабежу від крадіжки та від розбою. 

Розбій. Поняття розбою. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність від грабежу та від вимагання. 

Вимагання. Поняття вимагання. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування вимагання від розбою та від катування. 

Шахрайство. Поняття шахрайства. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування шахрайства від крадіжки 

та грабежу, від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від крадіжки та 

від зловживання владою. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування 

цього кримінального правопорушення від шахрайства, від привласнення чи 

розтрати майна. 

Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. Склад кримінального правопорушення. Відмежування цього 

кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень 

проти власності. 
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Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

кримінально протиправним шляхом. Склад кримінального правопорушення. 

Відмінність від легалізації майна здобутого злочинним шляхом. 

 

Тема 8 (тематична). Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності. Конституція України про підстави, межі та способи 

діяльності службових осіб. Значення кримінального права в боротьбі з 

корупцією. 

Службова особа: поняття і види. Особи, які надають публічні послуги. 

Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання 

повноваженнями. Поняття службового зловживання. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від заволодіння чужим майном шляхом зловживання 

службовим становищем. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу. Перевищення повноважень. Поняття та види 

перевищення влади або службових повноважень. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від службового 

зловживання. 

Службове підроблення. Поняття службового підроблення. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього 

кримінального правопорушення із службовим зловживанням. Відмежування 

службового підроблення від інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

підробкою документів. 

Службова недбалість. Поняття службової недбалості. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього 

кримінального правопорушення від службового зловживання. 
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Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. Поняття неправомірної вигоди. 

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки.  

Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.  

Зловживання впливом. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Провокація підкупу. Поняття провокації підкупу. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Розділ 2. 

Тема 9 (тематична). Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності 

 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності. 

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. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. 

Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Контрабанда. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних 

кримінальних правопорушень. 
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Зайняття гральним бізнесом. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Фіктивне підприємництво. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Протидія законній господарській діяльності. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від вимагання та 

перевищення влади. 

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

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за це кримінальне правопорушення. 

Доведення банку до неплатоспроможності. Склад кримінального 

правопорушення. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від кримінальних правопорушень проти власності. 

Маніпулювання на фондовому ринку. Склад кримінального 

правопорушення. 

Незаконне використання інсайдерської інформації. Склад кримінального 

правопорушення. 

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

небезпечної продукції. Склад кримінального правопорушення. 

 

Тема 10 (тематична). Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти довкілля. 

Забруднення або псування земель. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від безгосподарського використання земель. 

Порушення правил охорони надр. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 
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Незаконна порубка лісу. Склад кримінального правопорушення. 

Відмінність незаконної порубки лісу від кримінальних правопорушень проти 

власності. 

Незаконне полювання. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування незаконного полювання від кримінальних 

правопорушень проти власності. 

 

Тема 11 (тематична). Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень 

проти громадської безпеки. 

Створення злочинної організації. Склад кримінального правопорушення. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності за це кримінальне 

правопорушення. 

Бандитизм. Поняття банди, її ознаки. Склад кримінального 

правопорушення. Відмежування бандитизму від суміжних кримінальних 

правопорушень. 

Узагальнена характеристика терористичних кримінальних 

правопорушень. 

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності. Склади кримінального 

правопорушення. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Склади кримінальних правопорушень. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення. 

 

Тема 12 (тематична). Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти безпеки виробництва. 
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Порушення вимог законодавства про охорону праці. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень. 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від інших кримінальних правопорушень проти безпеки 

виробництва. 

 

Тема 13 (тематична). Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

диверсії та кримінальних правопорушень проти власності. 

Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення 

транспортного підприємства. Склади кримінальних правопорушень. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил повітряних польотів. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. 

Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття незаконного 

заволодіння транспортним засобом. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від кримінальних правопорушень проти 

власності. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за це 

кримінальне правопорушення. 
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Тема 14 (тематична). Кримінальні правопорушення проти громадського порядку 

та моральності 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку та моральності. 

Групове порушення громадського порядку. Склад кримінального 

правопорушення. 

Масові заворушення. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Хуліганство. Поняття хуліганства. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування хуліганства від 

групового порушення громадського порядку, масових заворушень та 

кримінальних правопорушень проти особи. Кваліфікація хуліганства за 

сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. 

Наруга над могилою. Склад кримінального правопорушення. 

Жорстоке поводження з тваринами. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття 

сутенерства. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Склад кримінального 

правопорушення. 

 

Тема 15 (тематична). Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 
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Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності за це кримінальне 

правопорушення. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за це кримінальне 

правопорушення. 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 

психотропних речовин. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. 

 

Тема 16 (тематична). Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 

Розголошення державної таємниці. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від державної зради та шпигунства. 
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Втрата документів, що містять державну таємницю. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального 

правопорушення від розголошення державної таємниці. 

Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від 

державної зради, шпигунства і розголошення державної таємниці. 

 

Тема 17 (тематична). Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

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

злочини проти журналістів 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян та злочинів проти журналістів. 

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Поняття 

захоплення. Склад кримінального правопорушення. 

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. Склади кримінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від кримінальних правопорушень проти особи. 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника 

державної виконавчої служби, приватного виконавця. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця. Поняття посягання на життя. Склад 

кримінального правопорушення. Співвідношення цього кримінального 

правопорушення з умисним вбивством у зв’язку з виконанням потерпілим 

службового або громадського обов’язку. 
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Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи. Склад кримінального правопорушення. 

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів. Склади кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Підкуп працівникам державного підприємства, установи чи організації. 

Склад кримінального правопорушення. Відмежування від одержання 

неправомірної вигоди. 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань. Склад кримінального правопорушення. Відмежування від 

вимагання. 

Самоправство. Поняття самоправства. Склад кримінального 

правопорушення. 

 

Тема 18 (тематична). Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

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

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

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

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 19 (тематична). Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти правосуддя. 

Конституція України про основні принципи та порядок здійснення 

правосуддя в Україні. 
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Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання 

під вартою. Склади кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Відмінність цього кримінального правопорушення від кримінальних 

правопорушень проти особистої волі особи. 

Примушування давати показання. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 

Невиконання судового рішення. Склади кримінального правопорушення. 

Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Склад кримінального 

правопорушення. 

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 20 (тематична). Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби 

(військові кримінальні правопорушення) 

Поняття, загальна характеристика і види військових кримінальних 

правопорушень. Суб’єкти військових кримінальних правопорушень. 

Відповідальність за співучасть у цих кримінальних правопорушеннях осіб, які 

не є спеціальними суб’єктами. 

Непокора. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Невиконання наказу. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення невиконання наказу та непокори. 

Опір начальникові або примушування його до порушення службових 

обов’язків. Склад кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Погроза або насильство щодо начальника. Склади кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 

за відсутності відносин підлеглості. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. 
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Дезертирство. Поняття дезертирства. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування дезертирства від 

самовільного залишення військової частини або місця служби. 

Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Склад 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Склад 

кримінального правопорушення. Відмежування від державної зради. 

Добровільна здача в полон. Склад кримінального правопорушення. 

Відмежування від державної зради. 

 

Тема 21 (тематична). Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку 

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливості їх 

суспільної небезпечності та протиправності. 

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

Склад кримінального правопорушення. 

Застосування зброї масового знищення. Склад кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього кримінального 

правопорушення з порушенням законів та звичаїв війни. 

Геноцид. Поняття геноциду. Склад кримінального правопорушення. 

Співвідношення цього кримінального правопорушення зі кримінальними 

правопорушеннями проти особи. Відповідальність за публічні заклики до 

геноциду, виготовлення та розповсюдження матеріалів із такими закликами. 

Піратство. Поняття піратства. Склад кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Значення місця вчинення цього злочинів для його 

відмежування від суміжних злочинів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л с інд. к.р. с.р. л с лаб. інд. с.р. 

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

Тема 1 (вступна). 
Поняття Особливої 
частини 
кримінального 
права, її система і 
значення. Наукові 
основи кваліфікації 
злочинів 

10 2 4 – 

 

4 8 – – – – 8 

Тема 2 (тематична). 
Злочини проти основ 
національної безпеки 
України 

8 – – – 8 16 – – – – 16 

Тема 3 (тематична). 
Злочини проти 
життя та здоров’я 
особи 

18 4 8 – 6 16 2 2 – – 12 

Тема 4 (тематична). 
Злочини проти волі, 
честі та гідності 
особи 

10 2 4 – 4 8 – – – – 8 

Тема 5 (тематична). 
Злочини проти 
статевої свободи та 
статевої 
недоторканості особи 

12 2 4 – 6 12 – – – – 12 

Тема 6 (тематична). 
Злочини проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

8 – – – 8 16 – – – – 16 

Тема 7 (тематична). 
Злочини проти 
власності 

24 6 12 – 6 16 4 2 – – 10 

Разом за розділом 1 90 16 32 –  42 90 6 4 – – 80 
Розділ 2 

Тема 8 (тематична). 
Злочини у сфері 
службової діяльності 
та професійної 
діяльності, пов'язаної 
з наданням публічних 
послуг 

10 2 6 – 

 

2 10 4 2 – – 4 
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Тема 9 (тематична). 
Злочини у сфері 
господарської 
діяльності 

6 2 2 – 2 4 – – – – 4 

Тема 10 (тематична). 
Злочини проти 
довкілля 

4 – – – 4 12 – – – – 12 

Тема 11 (тематична). 
Злочини проти 
громадської безпеки 

8 2 4 – 2 4 – – – – 4 

Тема 12 (тематична). 
Злочини проти 
безпеки виробництва 

6 – – – 6 10 – – – – 10 

Тема 13 (тематична). 
Злочини проти 
безпеки руху та 
експлуатації 
транспорту 

8 2 4 – 2 4 – – – – 4 

Тема 14 (тематична). 
Злочини проти 
громадського порядку 
та моральності 

10 2 6 – 2 4 – – – – 4 

Тема 15 (тематична). 
Злочини у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних 
речовин або 
прекурсорів та інші 
злочини проти 
здоров’я населення 

6 2 2 – 2 4 – – – – 4 

Тема 16 (тематична). 
Злочини у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову 
та мобілізації 

4 – – – 4 8 – – – – 8 

Тема 17 (тематична). 
Злочини проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

6 2 2 – 2 4 – – – – 4 

Тема 18 (тематична). 
Злочини у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних 
машин (комп’ютерів), 
систем та 

4 – – – 4 8 – – – – 8 
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комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 
Тема 19 (тематична). 
Злочини проти 
правосуддя 

10 2 6 – 2 6 2 – – – 4 

Тема 20 (тематична). 
Злочини проти 
встановленого 
порядку несення 
військової служби 
(військові злочини) 

4 – – – 4 6 – – – – 6 

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

4 – – – 4 6 – – – – 6 

Разом за розділом 2 90 16 32 –  42 90 6 2 – – 82 
Усього годин 180 32 64 –  84 180 12 6 – – 162 

 
4. Теми семінарських (практичних) занять 

 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1.  Злочини проти життя та здоров’я особи 8 2 
2.  Злочини проти волі, честі та гідності особи 4 – 
3.  Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 4 – 

4.  Злочини проти власності 12 2 
5.  Злочини у сфері службової діяльності 6 – 
6.  Злочини у сфері господарської діяльності 2 – 
7.  Злочини проти громадської безпеки 4 – 
8.  Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 4 – 

9.  Злочини проти громадського порядку та 
моральності 6 – 

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

2 – 

11.  Злочини проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 

2 
– 

12.  Злочини проти правосуддя 6 2 
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5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин Форма 
контролю 

знань 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1.  Поняття Особливої частини кримінального 
права, її система і значення. Наукові основи 
кваліфікації кримінальних правопорушень 

4 8 поточний 

2.  Злочини проти основ національної безпеки 
України 8 16 поточний 

3.  Кримінальні правопорушення проти життя 
та здоров’я особи 

6 12 поточний 

4.  Кримінальні правопорушення проти волі, 
честі та гідності особи 4 8 поточний 

5.  Кримінальні правопорушення проти 
статевої свободи та статевої недоторканості 
особи 

6 12 поточний 

6.  Кримінальні правопорушення проти 
виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини і громадянина 

8 16 поточний 

7.  Кримінальні правопорушення проти 
власності 6 12 поточний 

8.  Кримінальні правопорушення у сфері 
службової діяльності 2 4 поточний 

9.  Кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності 2 4 поточний 

10.  Кримінальні правопорушення проти 
довкілля 4 12 поточний 

11.  Кримінальні правопорушення проти 
громадської безпеки 2 4 поточний 

12.  Кримінальні правопорушення проти 
безпеки виробництва 6 10 поточний 

13.  Кримінальні правопорушення проти 
безпеки руху та експлуатації транспорту 2 4 поточний 

14.  Кримінальні правопорушення проти 
громадського порядку та моральності 2 4 поточний 

15.  Кримінальні правопорушення у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин 
або прекурсорів та інші кримінальні 
правопорушення проти здоров’я населення 

2 4 поточний 

16.  Кримінальні правопорушення у сфері 
охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації 

4 8 поточний 
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17.  Кримінальні правопорушення проти 
авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян 

2 4 поточний 

18.  Кримінальні правопорушення у сфері 
використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 

4 8 поточний 

19.  Кримінальні правопорушення проти 
правосуддя 2 4 поточний 

20.  Кримінальні правопорушення проти 
встановленого порядку несення військової 
служби (військові кримінальні 
правопорушення) 

4 6 поточний 

21.  Кримінальні правопорушення проти миру, 
безпеки людства та міжнародного 
правопорядку 

4 6 поточний 

Усього: 84 162 підсумковий 
 

7. Методи контролю 
Поточний контроль на семінарських і практичних заняттях, іспит. У разі 

запровадження опосередкованої форми взаємодії студентів та викладача, 

нарахування відповідної кількості балів буде здійснюватися за результатами 

опитування у онлайн режимі із застосуванням платформи для відео 

конференцій ZOOM та виконання студентами індивідуальних письмових 

завдань. 

8. Схема нарахування балів 

Приклад для заліку або екзамену 
Поточний контроль та самостійна робота Разом 

 
Екзамен  

(V семестр) Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

60 40 100 

Т1 – Т7 ПР  Т8 – Т21 ПР 

15 15 15 15 

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів; ПР – письмова робота 
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Шкала оцінювання 
 

Набрані бали для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

1-49 незадовільно не зараховано 
50-69 задовільно 

зараховано 70-89 добре 
90-100 відмінно 

 
 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 

1. Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Особлива частина: Посібник 
для підготовки для іспитів/ Г.В.Андрусів, О.Ф.Бантишев, Б.В.Романюк.-К.: Вид. 
Паливода А.В., 2002. 

2. Брич Л. П. Кримінальне право України. Особлива частина: Тести: Навч. 
посібник/ Брич Л.П., Навроцький В.О. – К.: Атіка, 2000. 

3. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект 
лекций. – Харьков: «Одиссей», 2003. 

4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навч. посібник / За заг. 
ред. М.І. Хавронюка. ! К.: Ваіте, 2014. ! 944 с.  

5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних 
справ (1973-2011 роки) : станом на 26 верес. 2011 р. / упоряд. :. Ю. М. 
Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х.: Право, 2011. 

6. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. 
7. Кримінальне право України. Особлива частина : начальний посібник / 

В. М. Трубников, В. І. Борисов, Я. О. Лантінов та ін.; за заг. ред. проф. 
В. М. Трубникова. – Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.  

8. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; За ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисов, 
В. І. Тютюгін. – 6-те вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2020. 

9. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. 
посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. – Х. : Константа, 2017. 

10.  Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / 
А. А. Васильєв, О. О. Житний, Є. О. Гладкова та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. – Х. : Право, 2020. 

11.  Кримінальне право. Особлива частина. Підручник для студентів юрид. 
вуз. і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та інші; За редакцією 
П.С. Матишевського та інших. —К.: Юрінком Інтер, 1999. 
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12.  Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. 
О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – Т. 1 – Луганськ : видавництво «Елтон – 
2», 2012. 

13.  Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів 
юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, П. П. Андрушка; 
Київ. ун-т ім. Т.Шевченка.-К.: Юрінком Інтер, 1999. 

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те 
вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А. С. К., 2005. – 848 с. 

15.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: 
Юридична думка, 2012. 

16.  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Під 
загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г у 2х ч. Особлива 
частина. - К. “Форум”, 2001. 

17.  Пионтковский А.А. Курс Советского уголовного права. Часть Особенная, 
т. 4 М.: 1970. 

18.  Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / По 
редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора 
юридических наук, професора Е.Л. Стрельцова.— Х.: ООО «Одиссей», 2002 

19.  Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право Украины Особенная 
часть в вопросах и ответах. Конспект лекций. — Киев: Атика, 2002. 

 

Допоміжна література 

1. Айкав Д., сейнер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. 
Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. М., 
1999. 

2. Александров Ю. В. Советский уголовный закон на страже здоровья 
человека. — К., 1977. 

3. Александров Ю. В., Бондаренко Н. А., Матвейчук Я. X., Самилык Г.М., 
Собко-Нестерук А. М. Практические вопросы квалификации органами 
внутренних дел преступлений в сфере обслуживания населения: Учеб. пособие. 
- К., 1984. 

4. Антипов В.И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с 
посягательствами на общественную безопасность: Учеб. пособие. - К.: НН и 
РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987. 

5. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник. – 
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.  

6. Бажанов М. И. Ответственность за кражу личного имущества граждан и 
за разбой по советскому уголовному законодательству. – Харьков, 1957. 

7. Бажанов М. И. Уголовная ответственность за преступления против 
личности. — К., 1977. 

8. Бажанов М. И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия: 
Учебное пособие. – Харьков, 1986. 
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9. Бандурка О.М. Наркотики: особлива небезпека/ Бандурка О.М., Акімов 
В.В.,Волошин П.В. и др.; Нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. 
справ, 2002.  

10. Бантишев, О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ 
національної безпеки України (проблеми кваліфікації): монографія / 
О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Луганськ : 
Віртуальна реальність, 2014.  

11. Бантышев А.Ф. Должностные преступления (вопросы квалификации): 
Учеб. пособие/ Акад. Службы Безопасности Украины.- К., 1996. 

12. Баулин Ю. В., Орлов П. И., Перепелица А.И. Уголовная ответственность 
за незаконное обращение с наркотическими средствами. Учебное пособие, - К., 
1988. 

13. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: 
проблемы квалификации и совершенствования законодательства. Луганск, 
2001. 

14. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна 
злочинність: Навч. посібник. К., 2002. 

15. Борисов, В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм 
та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху / В. І. 
Борисов, С. В. Гізімчук. – Х. : Консум, 2001. 

16. Борисов В. I. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони 
праці. – К., 1991. 

17. Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального 
права / В.І. Борисов // Вісник Асоціації  кримінального права України. – 2013. – 
№ 1(1). – С. 267. 

18. Борисов, В. І. Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: 
поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 
або радіаційної безпеки // – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. 

19. Борисов В. И. Квалификация преступных нарушений правил 
безопасности социалистического производства. – К., 1988. 

20. Борисов В. И. Ответственность за преступные нарушения правил 
безопасности промышленного производства: Учебн. пособие. – Харьков, 1976. 

21. Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья; 
вопросы квалификации.- Харьков, 1995. 

22. Борисов В.И. Ответственность за преступное нарушение правил 
безопасности промышленного производства. – Х., 1976. 

23. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и 
стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения/ В.И. Борисов, 
С.В.Гизимчук. – Х.: Фирма "Консум", 2001. 

24. Брич Л. П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від 
оподаткування в Україні: Монографія/ Л.П.Брич, В.О.Навроцький; Вступ. ст. 
М.Я.Азарова.-К.: Атіка, 2000. 

25. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. К. 1985. 
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26. Волженкин В. В., Квашис В. Е. и др. Ответственность за взяточничество. 
- Ереван, 1988. 

27. Володина О.А. Особенности характеристики субъекта похищения, 
совершенного в отношении малолетнего // Проблеми законності: Респ. 
міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 
2003. — Вип.. 58. 

28. Володина О.А. Понятие похищение ребенка и проблемы его 
отграничения от некоторых смежных составов преступлений // Проблеми 
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. 
юрид. акад.. України, 2003. — Вип. 58. 

29. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини 
(аналіз складу злочину). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук. Рукопис, Х.: 2003. 

30. Гавриш С. Б. Преступления против природной среды. Методические 
рекомендации. – Харьков, 1990. 

31. Гавриш С. Б.. Грузкова В. Экологические преступления: квалификация и 
методика расследования. — Харьков, 1994. 

32. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми 
теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства: наукове видання. 
К., 2002. 

33. Галахова А. В. Уголовная ответственность за хозяйственные 
преступления. - М., 1987. 

34. Гальперин И. Об уголовной ответственности за завладение имуществом // 
Соц. законность. – 1979. – № 10. 

35. Гаронько О, Автомобіль усе ж таки розкіш // Юридичний вісник України. 
-1996. – № 11-12. 

36. Гега П. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, 
рішення. -К., 1996. 

37. Гельфанд И. А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском 
хозяйстве. – К., 1970. 

38. Голубєв В.О. Правові аспекти захисту інформації // Правове, нормативне 
та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих 
системах України. – Київ, 1998. 

39. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів 
України/ Гуторова Н.О.-Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 

40. Даньшин И. Н Ответственность за хулиганство по советскому 
уголовному праву. – Харьков, 1971. 

41. Даньшин И. Н.. Характеристика, общее понятие и система преступлений 
против общественного порядка. - Харьков, 1973. 

42.  Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за 
заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): 
теорія, закон, практика. – Х.: Право, 2013. 

43. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: 
Навч. посібник. – Харків: Вид-во НУВС, 2001. 
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44. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримінально-
правова характеристика: Монографія. — К.: Юридична практика, 2003.  

45. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері 
підприємства. Навч. посібник. К., 2001. 

46. Емельянов В.П. Тероризм и преступления с признаками 
терроризирования (уголовно-правовое исследование). – М., 2000. 

47. Емельянов В.П.Терроризм – как явление и как состав преступления. -Х.: 
Право, 1999. 

48. Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості. Х., 1997. 
49. Ємельянов В. П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. посібник/ 

Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Х.: Рубікон, 1996. 
50. Ємельянов В. П. Терористичні злочини: кримінально-правова 

характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : 
монографія / В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова, М. Н Семикін. – Х.: Кроссроуд, 
2007. 

51. Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство. ‒ Х.: 
Право, 2014. 

52. Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений. - Волгоград, 
1976. 

53. Зелінський А. Ф., Коржанський М. І. Корислива злочинна діяльність. - К., 
1998. 

54.  Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і громадянина (аналіз законодавства і 
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