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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Кримінальне право» розкриває актуальні теми

правового  регулювання  протидії  злочинності,  а  також  розкриває  форми

реалізації законодавства про кримінальну відповідальність. Вивчається після

теорії держави та права.

Метою оволодіння  кримінальним  правом  є  всебічне  пізнання  й

осмислення  студентами  законодавства  про  кримінальну  відповідальність,

набуття  навичок  щодо  кваліфікації  суспільно  небезпечних  діянь,

застосування нормативно-правових актів та вирішення питань притягнення

осіб,  які  вчинили  кримінальні  правопорушення,  до  кримінальної

відповідальності,  а  також  вміння  визначити  характер  та  справедливість

покарання, обраного за конкретною справою.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне право» є:

– ознайомити студентів з джерелами кримінального права;

– вивчити  основні  кримінально-правові  правові  інститути  Загальної

частини кримінального права;

– визначити систему кримінально-правових засобів впливу на осіб, які

вчинили кримінальні правопорушення;

– ознайомити студентів зі складами кримінальних правопорушень;

– сформувати навички щодо кваліфікації кримінальних правопорушень

та призначення покарань за їх вчинення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– законодавство України про кримінальну відповідальність;

– стан основних проблем кримінального права;

– предмет та принципи Кримінального кодексу України;

– обставини, що включають суспільну небезпечність і протиправність

діянь;

– підставу кримінальної відповідальності;

3



– інститути кримінального права;

– систему  і  види  кримінальних  покарань,  умови  та  порядок  їх

призначення;

– правила кваліфікації кримінальних правопорушень;

– види окремих кримінальних правопорушень та їх склад;

вміти :

– орієнтуватися  в  системі  законодавства  України  про  кримінальну

відповідальність; 

– тлумачити норми Кримінального кодексу України;

– кваліфікувати  злочини  у  повній  відповідності  із  законодавством

України про кримінальну відповідальність;

– визначити  справедливість  покарання,  обраного  за  конкретною

справою;

– обчислювати строки давності та погашення судимості;

– аналізувати тенденції  юридичної практики та оцінювати їх з  точки

зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність.
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2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема № 1. Поняття, предмет завдання та принципи кримінального

права

Кримінальне право України як окрема галузь права: поняття, характерні

особливості, місце в правовій системі. Основні методи (типи) кримінально-

правового  регулювання.  Основні  завдання  кримінального  права  та  їх

відображення в Кримінальному кодексі України 2001 р. Кримінальне право

України  та  інші  галузі  права,  їх  зв’язок  та  відмінності.  Система

кримінального права України. Загальна та Особлива частини кримінального

права України, їх особливості  та взаємозв’язок.  Система Загальної частини

кримінального  права  України.  Кримінальне  право  України  як  юридична

наука.  Предмет  та  основні  метоли  науки  кримінального  права.  Основні

напрями досліджень та завдання кримінально-правової науки на сучасному

етапі розвитку України.

Тема № 2. Закон України про кримінальну відповідальність

Поняття  закону  про  кримінальну  відповідальність.  Основні  джерела

сучасного  кримінального  права  України.  Поняття  чинності  КК  та  інших

джерел  кримінального  права  України  в  часі.  Визначення  поняття  часу

вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших

кримінально-правових  понять  (моменту  визнання  злочину  закінченим,

фактичного  припинення  злочинного  діяння).  Зворотна  дія  закону  про

кримінальну  відповідальність  (кримінального  закону)  та  інших  джерел

кримінального  права  у  часі.  Поняття  чинності  КК  та  інших  джерел

кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за

КК України.  Принципи чинності  закону  про кримінальну  відповідальність

(кримінального  закону)  у  просторі:  територіальний,  національний

(громадянства),  універсальний,  реальний.  Особливості  дії  зазначених

принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів.
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Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача особи,  яка

обвинувачується  у  вчиненні  злочину, та  особи,  яка засуджена  за  вчинення

злочину. Тлумачення  в  кримінальному  праві.  Види  і  способи  тлумачення

окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.

Тема № 3. Кримінальна відповідальність та її підстава

Поняття кримінальної відповідальності.  Кримінальна відповідальність

як  елемент  механізму  кримінально-правового  регулювання:  юридична

природа,  основний  зміст,  функції.  Кримінальна  відповідальність  та  інші

елементи  механізму  кримінально-правового  регулювання  (кримінально-

правові  норми,  юридичні  факти,  кримінально-правові  відносини).  Форми

кримінальної відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності. 

Змістовий модуль 2

Тема № 4. Поняття злочину

Поняття злочину за КК України. Проблеми визначення поняття злочину

в теорії  кримінального права.  Ознаки злочину, їх  загальна  характеристика.

Юридична природа положення ч.  2 ст. 11 КК України щодо малозначності

діяння, його значення для правозастосовної практики. Класифікація злочинів

у  кримінальному  праві.  Окремі  види  класифікації  злочинів,  що

використовуються  в  КК  України.  Злочини  та  інші  правопорушення:

співвідношення, спільні ознаки, відмінності.

Тема № 5. Склад злочину 

Поняття та значення складу злочину. Співвідношення поняття злочину і

юридичного складу злочину. Загальна структура, специфічна конструкція та

нормативний зміст юридичного складу злочину як його основні кримінально-

правові характеристики.  Загальна структура юридичного складу злочину, її

складові  частини.  Специфічна  конструкція  юридичного складу  злочину як

системне поєднання його елементів. Обов’язкові та альтернативні елементи

специфічної  конструкції  юридичного  складу  злочину.  Особливі  елементи

юридичного складу злочину. Зв’язки між окремими елементами юридичного
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складу  злочину.  Нормативний  зміст  юридичного  складу  злочину  як

сукупність визначених кримінальним законом змістовних характеристик його

обов’язкових та альтернативних елементів і зв’язків між ними. Загальний та

конкретизований  нормативний  зміст  юридичного  складу  злочину.  Ознака

юридичного  складу  злочину  як  змістовна  характеристика  його  окремого

елементу та зв’язку між елементами. Особливості окремих різновидів ознак

юридичного  складу  злочину  (постійні,  бланкетні,  оціночні  тощо).  Поняття

кваліфікації злочинів. 

Тема № 6. Об’єкт злочину

Поняття  об’єкту  злочину.  Об’єкт  злочину  і  предмет  (об’єкт)

кримінально-правової  охорони.  Види  об’єктів  злочинів.  Потерпілий  від

злочину та предмет злочину як факультативні елементи, що характеризують

об’єкт злочину.

Тема № 7. Об’єктивна сторона складу злочину

Поняття  об’єктивної  сторони  складу  злочину.  Кримінально-правове

значення  об’єктивної  сторони  складу  злочину.  Діяння  як  обов’язковий

елемент об’єктивної сторони складу злочину. Суспільне небезпечні наслідки

злочину: поняття,  види,  кримінально-правове значення.  Причинний зв’язок

між діянням і  наслідками як один із видів зв’язку між елементами складу

злочину.  Інші  факультативні  елементи,  що  характеризують  об’єктивну

сторону складу злочину (спосіб, час, місце, обстановка (ситуація), знаряддя

та засоби вчинення злочину).

Змістовний модуль 3

Тема № 8. Суб’єктивна сторона злочину

Поняття  суб’єктивної  сторони  складу  злочину. Поняття  вини  за  КК

України.  Підстави (критерії)  поділу вини на форми та види.  Кримінально-

правове  значення  поділу  вини  на  форми  і  види.  Умисел  як  форма  вини.

Необережність  як  форма  вини.  Складна  вина.  Основні  форми  (прояви)

складної вини в юридичних складах окремих злочинів. Кримінально-правове
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значення  складної  вини.  Мотив  і  мета  злочину,  їх  види  та  кримінально-

правове значення. Поняття фізіологічного афекту, його вплив на кримінальну

відповідальність особи. Помилка в кримінальному праві. 

Тема № 9. Стадії вчинення злочину

Поняття  стадії  злочину.  Закінчений  злочин.  Поняття  закінченого

злочину за КК України. Особливості родової юридичної конструкції складу

закінченого злочину. Визначення моменту визнання злочину закінченим щодо

окремих  різновидів  умисних  злочинів  залежно  від  особливостей  їх

юридичних  складів.  Незакінчений  злочин.  Особливості  родової  юридичної

конструкції  складу  незакінченого  злочину. Готування  до  злочину. Поняття

готування до злочину за КК України. Замах на злочин.  Поняття замаху на

злочин за КК України. Відмінність замаху на злочин від готування до злочину

та  від  закінченого  злочину. Кримінальна  відповідальність  за  незакінчений

злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині. 

Тема № 10. Співучасть у злочині

Поняття  співучасті  у  злочині.  Співучасть  у  злочині  та  інші  прояви

вчинення  злочину  (злочинів)  за  наявності  зв’язку  між  поведінкою

(активністю)  кількох  осіб.  Визначення  поняття  співучасті  у  злочині  в  КК

України.  Види  співучасників  злочину  за  КК  України.  Форми  співучасті  у

злочині.  Кримінальна  відповідальність  співучасників.  Добровільна  відмова

співучасників.  Причетність  до  злочину.  Поняття  причетності  до  злочину.

Форми причетності до злочину. Особливості  кримінальної відповідальності

за окремі форми причетності до злочину за КК України.

Тема № 11. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття та юридична природа обставин, що виключають злочинність

діяння.  Необхідна  оборона:  поняття,  ознаки,  умови  правомірності.  Уявна

оборона: поняття за  КК України, юридична природа та основні  різновиди.

Затримання  особи,  що  вчинила  злочин:  поняття,  ознаки,  умови

правомірності,  відмінність  від  необхідної  оборони.  Крайня  необхідність:
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поняття,  ознаки,  умови правомірності,  відмінність  від  необхідної  оборони.

Проблеми  відповідальності  за  перевищення  меж  крайньої  необхідності.

Фізичний  або  психічний примус:  поняття  та  ознаки.  Кримінально-правове

значення  фізичного  та  психічного  примусу.  Виконання  наказу  або

розпорядження:  поняття  та  основний  кримінально-правовий  зміст.  Діяння,

пов’язане  з  ризиком:  поняття  та  основний  кримінально-правовий  зміст.

Поняття  та  ознаки  виправданості  ризику  за  КК  України.  Невиправданий

ризик  та  його  кримінально-правове  значення.  Виконання  спеціального

завдання  із  запобігання  чи  розкриття  злочинної  діяльності  організованої

групи чи злочинної організації: поняття та основний кримінально-правовий

зміст. 

Тема № 12. Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття  звільнення  від  кримінальної  відповідальності.  Правові

підстави  та  порядок  звільнення  від  кримінальної  відповідальності  за  КК

України.  Особливості  звільнення  від  кримінальної  відповідальності:  1) у

зв’язку з дійовим каяттям; 2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;

3) у зв’язку з передачею особи на поруки; 4) у зв’язку зі зміною обстановки;

5) у  зв’язку  із  закінченням  строків  давності.  Загальна  характеристика

спеціальних  видів  звільнення  від  кримінальної  відповідальності,

передбачених у нормах Особливої частини КК України.

Змістовий модуль 4

Тема № 13. Поняття та мета покарання. Види покарань

Поняття  покарання  за  КК  України.  Мета  покарання  за  КК  України.

Спірні питання щодо мети (цілей) покарання в науці кримінального права.

Кара,  виправлення засуджених,  загальна та спеціальна превенція як окремі

цілі  (складові  мети)  покарання.  Проблеми  ієрархії  цілей  покарання  при

застосуванні окремих видів покарань. 

Поняття  виду  покарання.  Система  видів  покарання  в  кримінальному

праві. Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
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кваліфікаційного  класу.  Позбавлення  права  обіймати  певні  посади  або

займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові

обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна та її відмежування

від  спеціальної  конфіскації.  Арешт.  Обмеження  волі.  Тримання  в

дисциплінарному  батальйоні  військовослужбовців.  Позбавлення  волі  на

певний строк. Довічне позбавлення волі.

Тема № 14. Призначення покарання

Призначення  покарання  як  специфічний етап  застосування

кримінально-правових  норм.  Загальні  засади  призначення  покарання,  їх

юридична природа та загальний зміст. Загальна характеристика обставин, що

пом’якшують  та  обтяжують  покарання.  Особливості  врахування  таких

обставин  при  призначенні  покарання  в  окремих  кримінально-правових

ситуаціях.  Призначення  покарання  за  незакінчений  злочин  та  за  злочин,

вчинений  у  співучасті.  Призначення  більш  м’якого  покарання,  ніж

передбачено  законом.  Призначення  покарання  за  сукупністю  злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань

та  зарахування  попереднього  ув’язнення.  Особливості  складання  окремих

видів  основних  покарань.  Виконання  додаткових  покарань  різних  видів.

Особливості зарахування попереднього ув’язнення при призначенні окремих

видів основних покарань. Обчислення строків покарання.

Тема № 15. Інші заходи кримінально-правового характеру та заходи

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Поняття  примусових  заходів  медичного  характеру, їх  юридична

природа та основний кримінально-правовий зміст. Мета примусових заходів

медичного  характеру.  Особи,  до  яких  застосовуються  примусові  заходи

медичного  характеру.  Види  примусових  заходів  медичного  характеру.

Особливості  застосування  окремих  видів  примусових  заходів  медичного

характеру, що передбачені КК України. Продовження, зміна або припинення
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застосування примусових заходів медичного характеру. Поняття примусового

лікування, його юридична природа та основний кримінально-правовий зміст. 

Тема  № 16.  Особливості  кримінальної  відповідальності  та

покарання неповнолітніх

Неповнолітні  та  малолітні  як  особливі  суб’єкти  охоронних

кримінально-правових  відносин.  Види  заходів  кримінально-правового

впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітнього та малолітнього за

КК України. Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до

особи,  яка  до  досягнення  віку,  з  якого  може  наставати  кримінальна

відповідальність,  вчинила  суспільне  небезпечне  діяння.  Звільнення

неповнолітнього  від  кримінальної  відповідальності.  Види  покарань,  що

можуть  бути  застосовані  до  неповнолітніх.  Призначення  покарання

неповнолітнім. Звільнення неповнолітнього від покарання та його відбування.

Особливості  погашення  і  зняття  судимості  в  осіб,  які  вчинили  злочин  до

досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

Змістовий модуль 5

Тема  № 17.  Поняття  Особливої  частини  кримінального  права

України, її значення та система

Поняття  «Особлива  частина  кримінального  права  України».  Система

Особливої частини кримінального права України, її поняття та особливості.

Основні  правила  систематизації  Особливої  частини  кримінального  права

України. Наукова основа кваліфікації злочинів.

Тема № 18. Злочини проти основ національної безпеки України

Національна безпека України як об’єкт кримінально-правової охорони.

Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.

Дії,  спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу

або  на  захоплення  державної  влади:  особливості  конструкції  юридичних

складів  та  види  цього  злочину.  Посягання  на  територіальну  цілісність  і

недоторканність  України:  аналіз  юридичних  складів  злочину,  особливості
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кваліфікації  за  сукупністю  з  іншими  злочинами.  Державна  зрада:  аналіз

юридичного  складу  злочину;  особливості  звільнення  від  кримінальної

відповідальності  особи,  що  вчинила  державну  зраду. Посягання  на  життя

державного  чи  громадського  діяча:  аналіз  юридичного  складу  злочину.

Диверсія: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу

злочину, форми диверсії.  Шпигунство:  аналіз  юридичного складу  злочину;

особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила

шпигунство.

Тема № 19. Злочини проти життя та здоров’я особи

Особисті  блага  людини  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.

Злочини  проти  життя.  Злочини  проти  здоров’я.  Злочини  проти  особистої

безпеки. Злочини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування. Інші

злочини,  що  ставлять  під  загрозу  життя  та  здоров’я  людини:  загальна

характеристика, особливості юридичних складів.

Тема № 20. Злочини проти волі особи

Воля  людини  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.  Загальна

характеристика злочинів проти волі особи. Злочини, що посягають на волю

людини.  Експлуатація  дітей:  особливості  юридичних  складів  злочину.

Незаконне  поміщення  в  психіатричний  заклад:  особливості  юридичного

складу злочину.

Тема  № 21.  Злочини  проти  статевої  свободи  та  статевої  недо-

торканості особи

Статева  свобода  та  статева  недоторканість  людини  як  об’єкти

кримінально-правової  охорони.  Загальна  характеристика  злочинів  проти

статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини, що посягають на

статеву  свободу  та  статеву  недоторканість  особи.  Зґвалтування:  аналіз

юридичних складів злочину. Насильницьке задоволення статевої пристрасті

неприродним  способом:  особливості  юридичних  складів  злочину,  ква-

ліфікація  за  сукупністю  з  іншими  злочинами.  Інші  статеві  злочини
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(примушування до вступу в статевий зв’язок; статеві зносини з особою, яка

не  досягла  статевої  зрілості;  розбещення  неповнолітніх):  особливості

юридичних складів, відмежування від суміжних злочинів.

Змістовий модуль 6

Тема № 22. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих

прав і свобод людини і громадянина

Окремі конституційні права і свободи людини і громадянина як об’єкт

кримінально-правової  охорони.  Загальна  характеристика  злочинів  проти

особистих  прав  і  свобод людини та  громадянина.  Злочини проти окремих

політичних прав громадянина України.  Злочини,  що посягають на рівність

конституційних  прав  громадян  та  їх  рівність  перед  законом.  Злочини,  що

посягають  на  недоторканність  приватного  життя  громадян:  особливості

юридичних  складів  злочинів.  Злочини,  що  посягають  на  нормальний

розвиток  неповнолітніх  та  матеріальне  забезпечення  осіб,  що  потребують

соціального  захисту, їх  особисту  безпеку:  особливості  юридичних  складів

злочинів.  Злочини,  що  посягають  на  трудові  права  громадян:  особливості

юридичних складів злочинів. Злочини, що посягають на права громадян, на

захист  своїх  прав  і  свобод  та  задоволення  політичних,  економічних,  со-

ціальних,  культурних  та  інших  інтересів:  особливості  юридичних  складів

злочину. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності: аналіз

юридичних складів злочинів. Злочини, що посягають на свободу світогляду і

віросповідання,  порядок  відправлення  релігійних  культів  та  порядок

поводження з культовими (релігійними) цінностями: особливості юридичних

складів злочинів.

Тема № 23. Злочини проти власності

Власність та право власності як об’єкти кримінально-правової охорони.

Загальна характеристика злочинів проти власності.  Корисливі посягання на

власність. Некорисливі посягання на власність. 
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Тема № 24. Злочини у сфері господарської діяльності

Економічна,  господарська  та  підприємницька  діяльність як  об’єкти

кримінально-правової  охорони.  Загальна  характеристика  злочинів  у  сфері

господарської діяльності.  Злочини, що посягають на встановлений порядок

здійснення  господарської  діяльності  та  окремих  її  видів.  Злочини,  що

посягають  на  встановлений  порядок  проведення  процедури  банкрутства.

Злочини, що посягають на фінансову діяльність. Злочини, що посягають на

встановлений  порядок  виготовлення  і  використання  документів  у

господарській діяльності. Злочини, що посягають на встановлений порядок

формування  та  витрачання  бюджетних  коштів.  Злочини,  що  посягають  на

встановлений  порядок  реалізації  споживачам  товарів  і  надання  послуг.

Злочини,  що посягають  на  свободу  господарської  діяльності.  Злочини,  що

посягають  на  встановлений  порядок  використання  засобів  індивідуалізації

учасників  цивільного обороту, товарів,  послуг  та  комерційної  таємниці  як

об’єктів  права  інтелектуальної  власності  в  сфері  господарської  діяльності.

Злочини,  що посягають  на  відносини  у  сфері  приватизації  державного чи

комунального майна. 

Тема № 25. Злочини проти довкілля

Екологічна безпека навколишнього природного середовища як родовий

об’єкт злочинів проти довкілля. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів

проти довкілля. Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти

власності:  розмежування  юридичних  складів  цих  груп  злочинів  та

кваліфікація  за  сукупністю  злочинів.  Злочини  проти  екологічної  безпеки:

загальна характеристика, особливості юридичних складів злочинів. Злочини,

що посягають на встановлений порядок використання землі, її надр: загальна

характеристика,  особливості  юридичних  складів  злочинів.  Злочини,  що

посягають  на  встановлений  порядок  використання  водних  ресурсів  та

атмосферного повітря:  загальна  характеристика та  особливості  юридичних

складів  злочинів.  Злочини,  що  посягають  на  встановлений  порядок
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використання об’єктів флори і фауни: загальна характеристика, особливості

юридичних складів злочинів.

Тема № 26. Злочини проти громадської безпеки

Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Загальна

характеристика  та  види  злочинів  проти  громадської  безпеки.  Створення

злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчинюються ними чи

пов’язаних з ними. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами,

вибуховими  речовинами  чи  радіоактивними  матеріалами.  Викрадення,

привласнення,  вимагання  вогнепальної  зброї,  бойових припасів,  вибухових

речовин  чи  радіоактивних  матеріалів  або  заволодіння  ними  шляхом

шахрайства  або  зловживання  службовим  становищем:  аналіз  юридичних

складів  злочину,  відмежування  від  інших  злочинів,  кваліфікація  за

сукупністю  з  іншими  злочинами.  Порушення  правил,  що  забезпечують

громадську безпеку. Інші злочини проти громадської безпеки. 

Змістовний модуль 7

Тема № 27. Злочини проти безпеки виробництва

Безпека виробництва як об’єкт кримінально-правової охорони. Загальна

характеристика  та  види  злочинів  проти  безпеки  виробництва.  Злочини  у

сфері безпеки праці. Інші злочини у сфері безпеки виробництва. 

Тема № 28. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Безпека  руху  та  експлуатації  транспорту  як  об’єкт  кримінально-

правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та

експлуатації транспорту та проблеми систематизації  їх юридичних складів.

Злочини,  що  посягають  на  безпеку  руху  та  експлуатацію  всіх  видів

транспорту.  Злочини,  що  посягають  на  безпеку  руху  та  експлуатацію

залізничного,  повітряного,  водного  та  магістрального  трубопровідного

транспорту.  Злочини,  що  посягають  на  безпеку  руху  та  експлуатацію

автомобільного та міського електричного транспорту. 
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Тема № 29. Злочини проти громадського порядку та моральності

Громадський  порядок  і  моральність  як  об’єкти кримінально-правової

охорони.  Загальна  характеристика  злочинів  проти  громадського  порядку  і

моральності.  Злочини  проти  громадського  порядку.  Злочини  проти

моральності. 

Тема  №  30.  Злочини  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів,

психотропних  речовин,  їх  аналогів  або  прекурсорів  та  інші  злочини

проти здоров’я населення

Здоров’я  населення  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.

Особливості  механізму  кримінально-правової  охорони  здоров’я  населення.

Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів,

психотропних  речовин,  їх  аналогів  або  прекурсорів.  Порушення

встановлених правил обігу  наркотичних засобів,  психотропних речовин,  їх

аналогів  або  прекурсорів:  особливості  юридичних  складів  злочину,

відмежування від інших злочинів. Інші злочини проти здоров’я населення. 

Тема  №  31. Злочини  у  сфері  охорони  державної  таємниці,

недоторканності  державних  кордонів,  забезпечення  призову  та

мобілізації

Зовнішня, внутрішня та інформаційна безпека як об’єкти кримінально-

правової  охорони.  Загальна  характеристика злочинів  у  сфері  охорони

державної  таємниці,  недоторканності  державних  кордонів,  забезпечення

призову  та  мобілізації.  Злочини,  що  порушують  правила  охорони  та

зберігання  державної  чи  службової  таємниці.  Злочини,  що  порушують

встановлений порядок перетинання державного кордону України та правила

переміщення  через  її  митний  кордон  окремих  предметів.  Злочини,  що

порушують встановлений порядок комплектування Збройних Сил України. 

Змістовний модуль 8

Тема  № 32.  Злочини проти авторитету  органів  державної  влади,

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
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Загальна характеристика злочинів проти порядку управління за чинним

кримінальним  законодавством  України  та  проблеми  систематизації  їх

юридичних складів. Злочини, що посягають на загальні засади управлінської

діяльності  в  державі.  Злочини,  що посягають  на  окремі  блага  та  інтереси

фізичних осіб як суб’єктів управлінської діяльності. Злочини, що посягають

на встановлений порядок функціонування матеріальних носіїв управлінської

діяльності.

Тема  №  33.  Злочини  у  сфері  використання  електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і

мереж електрозв’язку

Безпека  комп’ютерної  інформації  як  об’єкт  кримінально-правової

охорони.  Загальна  характеристика  злочинів  у  сфері  використання

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

мереж і мереж електрозв’язку.

Тема № 34. Злочини у сфері  службової  діяльності  та  професійної

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Поняття  та  загальна  характеристика  злочинів  у  сфері  службової

діяльності  та  професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних

послуг.  Поняття  службової  особи  та  службового  злочину.  Проблеми

систематизації юридичних складів службових злочинів. «Загальні» юридичні

склади службових злочинів. Хабарництво як родове поняття окремої групи

службових злочинів. 

Тема № 35. Злочини проти правосуддя

Загальна  характеристика  злочинів  проти  правосуддя  за  чинним

кримінальним  законодавством  України.  Злочини  проти  правосуддя,  що

вчинюються  службовими  особами,  які  здійснюють  чи  забезпечують

здійснення  правосуддя.  Злочини проти  правосуддя,  вчинювані  особами,  на

яких  покладені  обов’язки  зі  сприяння  у  здійсненні  правосуддя.  Злочини

проти  правосуддя,  вчинювані  засудженими.  Злочини  проти  правосуддя,
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вчинювані особами, які не мають безпосереднього відношення до здійснення

правосуддя.  Злочини,  що посягають  на  життя,  здоров’я,  особисту  безпеку,

інші  блага  та  інтереси  захисників  чи  представників  особи  у  зв’язку  з  їх

діяльністю з надання правової допомоги. 

Тема  №  36.  Злочини  проти  встановленого  порядку  несення

військової служби (військові злочини)

Поняття  військового  злочину.  Військовий  злочин  і  військовий

дисциплінарний проступок. Злочини, що посягають на порядок відносин між

військовослужбовцями.  Злочини,  що  посягають  на  встановлений  порядок

проходження  військової  служби.  Злочини,  що  посягають  на  встановлений

порядок  користування  військовим  майном.  Злочини,  що  посягають  на

встановлений  порядок  поводження  зі  зброєю  та  порядок  експлуатації

військової техніки. Злочини, що посягають на встановлений порядок несення

окремих видів військової служби. Злочини, що порушують правила охорони

та зберігання військових відомостей. Військові службові злочини. Злочини,

вчинювані в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. 

Тема № 37. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного

правопорядку

Загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства

та  міжнародного  правопорядку.  Міжнародні  злочини  та  злочини

міжнародного  характеру.  Злочини  проти  миру,  безпеки  людства.  Злочини

проти міжнародного правопорядку. 
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