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Силабус з навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА» 

2022–2023 навчального року 

 

Назва курсу Кримінальне право України. Особлива частина 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

08 – Право, 081 - Право 

Викладачі курсу Денькович О.І., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Марін О.К., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Маркін В.І., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Сень І.З., к.ю.н., асистент кафедри кримінального права та кримінології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

Денькович О.І.: електронна адреса: olha.denkovych@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/denkovych-olha-ivanivna 

 

Марін О.К.: електронна адреса: oleksandr.marin@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-

kostyantynovych 

 

Маркін В.І.: електронна адреса markinv@ukr.net,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/markin-viktor-ihorovych 

 

Сень І.З.: електронна адреса iryna.sen@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/sen-iryna-zynovijivna 

 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються за графіками, визначеними викладачами курсу, і 

доведеними до відома студентів на першій лекції.  Також можливі консультації 

через соціальні мережі, месенджери та e-mail. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід написати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/kryminalne-pravo-ukrajiny-osoblyva-chastyna 

Інформація про 

курс 

Кримінальне право України (Особлива частина) - одна з 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним 

планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є склади 

кримінальних правопорушень, які передбачені в Особливій частині 

Кримінального кодексу України.  

Глибоке засвоєння і розуміння студентами елементів та ознак складів 

кримінальних правопорушень є необхідною умовою формування 

кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, 

нотаріусів, прокурорів тощо. 

Для всестороннього засвоєння кримінального права (особливої частини) 

необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне право 

(загальна частина), цивільне, адміністративне, фінансове, трудове,  земельне та 

mailto:olha.denkovych@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/employee/denkovych-olha-ivanivna
mailto:oleksandr.marin@lnu.edu.ua
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https://law.lnu.edu.ua/course/kryminalne-pravo-ukrajiny-osoblyva-chastyna
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ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття 

системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень 

і підстав їх виникнення,порушення кримінального провадження, поняття та 

ознаки кримінального правопорушення, майнові відносини, податкові 

відносиниі т.д.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Кримінальне право України (Особлива частина)» є завершальною 

нормативною дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої програми 

за першим (бакалаврським) рівнем освіти, яка викладається на 3-му курсі в 

обсязі 7,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).   

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Кримінальне право України 

(Особлива частина)» є засвоєння студентами елементів складів кримінальних 

правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, оволодіння 

уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України, нормативно-

правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду 

України та правовими позиціями Верховного Суду з питань застосування 

кримінального законодавства; вироблення навиків застосування кримінально-

правових норм до конкретних життєвих ситуацій. 

Цей курс розроблено таким чином, щоб сформувати у його слухачів 

компетентності, необхідні для застосування та тлумачення статей Особливої 

частини КК України, а саме:  

1.  здатність застосовувати знання кримінального права у практичних 

ситуаціях; 

2. знання і розуміння особливостей реалізації та застосування принципів та 

доктрин кримінального права; 

3. здатність визначати та виокремлювати належні й прийнятні для 

юридичного аналізу факти, які можуть бути підставою кримінальної 

відповідальності за конкретні кримінальні правопорушення, систематизувати та 

досліджувати їх з використанням методів критичного, аналітичного та логічного 

мислення з метою розмежування складів кримінальних правопорушень між 

собою і з суміжними посяганнями; 

4. здатність детально, послідовно і системно аналізувати кримінально-правові 

проблеми та конфлікти, формувати та обґрунтовувати правові позиції у 

юридичних документах, що стосуються притягнення винного до кримінальної 

відповідальності; 

5. здатність до критичного, аналітичного, логічного та системного аналізу 

норм та інститутів Особливої частини кримінального права України; уміння 

застосовувати набуті знання щодо системи особливої частини кримінального 

права та її складових елементів у процесі оцінки конкретних життєвих ситуацій, 

зокрема в процесі кримінально-правової кваліфікації; 

6. здатність до самостійної підготовки проєктів актів що стосуються 

притягнення винного до кримінальної відповідальності. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний 

посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. 944 с.  Режим доступу:  

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358166?download=true. 

2. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. 

Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. 

І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2015. 680 с. 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358166?download=true
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3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, 7-

ме вид., переробл. та доп / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. Дакор, 

2019. 1384с. 

Тривалість курсу 240 год. 

 

Обсяг курсу 160 годин аудиторних занять (з них 64 годин лекцій, 80 годин практичних 

занять, 16 годин лабораторних) та 80 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти (результати 

навчання): 

- проводити збір, оцінку та інтегрований аналіз належних та прийнятних 

матеріалів, фактичних даних та документів з різних джерел задля 

забезпечення точності кримінально-правової кваліфікації вчиненого діяння; 

- давати короткий, але змістовний висновок щодо кримінально-правової 

оцінки певної життєвої ситуації з достатньою обґрунтованістю та 

аргументацією; 

- самостійно визначати ті обставини, для з’ясування, оцінки чи аналізу яких 

під час проведення кримінально-правової кваліфікації потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій; 

- знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального 

під час проведення кримінально-правової кваліфікації вчиненого діяння; 

- виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки на основі набутих знань про систему 

Особливої частини КК України, зміст основних та кваліфікуючих ознак всіх 

складів кримінальних правопорушень та професійні навички під час 

кримінально-правової оцінки вчинених діянь, виокремлювати та аналізувати 

юридично значущі факти, записувати формулу кваліфікації вчиненого і 

формулювання обвинувачення;  

- готувати проекти постанов, розпоряджень, рішень, наказів, ухвал, вироків, 

висновків та інших актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях, дотримуючись при цьому 

стандартів діловодства та професійної етики; 

- виявляти знання і розуміння щодо визначення та основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи, застосовувати ці знання в професійній діяльності; 

- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях, попередження ймовірних випадків 

їхнього порушення, з дотриманням вимог професійної етики, належним 

дотриманням норм щодо нерозголошення персональних даних та захисту 

конфіденційної інформації. 

Ключові слова Кримінальне право, Особлива частина кримінального права України, система 

Особливої частини кримінального права, склад кримінального правопорушення, 

кримінально-правова кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм.   

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних та лабораторних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми 1.  Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права 

України 

2.  Основи кримінально-правової кваліфікації 

3.  Злочини проти основ національної безпеки України 
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4.  Кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я особи 

5.  Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи 

6.  Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої  

недоторканності особи 

7.  Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих права і свобод людини і громадянина 

8.  Кримінальні правопорушення проти власності 

9.  Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 

10.  Кримінальні правопорушення проти довкілля 

11. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

12.  Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва  

13.  Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

14.  Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності 

15.  Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення 

16.  Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

17.  Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та 

кримінальні правопорушення проти журналістів 

18.  Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

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

мереж електрозв’язку 

19.  Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

20.  Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

21.  Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові кримінальні правопорушення) 
22.  Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 
23.  Особлива частина кримінального права зарубіжних держав 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Кримінальне право України. Загальна частина», «Теорія держави і права», 

«Цивільне право України. Загальна частина», «Адміністративне право України», 

«Фінансове право України», «Податкове право України» та інші. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання у формі навчальних спільнот, 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, екран, комп’ютер 
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Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів - 50. 

• модулі: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

 

Письмові роботи: Під час вивчення курсу заплановано, що студенти виконають 

письмову роботу у формі case-study, а також завдання та задачі, які виносяться 

на практичні заняття. 

Академічна доброчесність: Очікується, що під час освітнього процесу його 

учасники будуть дотримуватись, зокрема, вимог Кодексу етики та академічної 

доброчесності юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються.  Зокрема, очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі чи усній відповіді студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.   

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У випадку 

пропуску практичного заняття, студент повинен відпрацювати його з 

дотриманням вимог, встановлених на факультеті. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових та усних робіт, передбачених курсом. У випадку недотримання 

дед-лайнів здачі письмової роботи, викладач виставляє негативну оцінку.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

оцінюванні, бали за модулі та іспит.  

 

Питання до іспиту. Перелік питань для іспиту розміщено на сторінці кафедри кримінального права 

і кримінології за посиланням https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-

kryminalnoho-prava-ta-kryminolohiji.   

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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Схема курсу 

«Кримінальне право України. Особлива частина» 

2022–2023 навчального року 

 

 

Тиж. 

 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

 

 

 

Література. Ресурси в інтернеті 

 

 

 

Завдання, 

год 

 

 

 

Термін 

виконання 

V семестр 

1-й 

тиждень / 

2-й 

тиждень  

Тема 1. Поняття, значення 

та система Особливої 

частини кримінального 

права України 

1. Поняття та ознаки 

Особливої частини 

кримінального права. 

2. Співвідношення 

Загальної та Особливої 

частин кримінального 

права.  

3. Система Особливої 

частини кримінального 

права України. Норми 

Особливої частини 

кримінального права і їх 

види. 

4. Значення практики 

Верховного Суду для 

застосування норм 

Особливої частини 

кримінального права 

України. 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Антонюк Н.О. Юридична техніка під 

час диференціації кримінальної 

відповідальності. Юридична техніка і 

технологія: теорія та практика 

застосування: тези доп. та повідомл. 

учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Львів, 24–25 листопада 2016 р.) / за заг. 

ред. І. Д. Шутака. Х.: Право, 2016. С. 207-

210.  

2. Борисов В. І. Загальна характеристика 

Особливої частини нового КК України. 

Новий Кримінальний кодекс України: 

питання застосування і вивчення: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 25–26 жовтня 2001 р.) / ред. колег. 

В. В. Сташис (голова) та ін. Х., 2002. С. 99-

104.  

3. Грищук В.К. Поняття криміналізації. 

Вісник Львівського національного 

університету ім. Івана Франка. Серія 

юридична. 1994. Випуск 31. С. 76-80.  

4. Ждиняк Н. Структурні елементи 

забороняючої кримінально- правової 

норми. Верховенство права та правова 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 
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5. Значення Особливої 

частини кримінального 

права.  

 

держава: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (Ужгород, 15–16 вересня 2017 р.). 

Ужгород: Ужгородськии ̆ національнии ̆

університет, 2017. С. 151-155.  

5. Ждиняк Н. П. Забороняюча 

кримінально-правова норма: проблеми 

змісту. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Юридичні науки». 2015. Випуск 3. С. 10-

13.  

6. Короленко М. П. Проблема 

декриміналізації діянь. К.: Науковий світ, 

2000. 11 с.  

7. Короленко М. П. Проблема 

криміналізації діянь. К.: Науковий світ, 

2000. 9 с.  

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

V семестр 

2-й 

тиждень 

/ 

3-й 

тиждень 

Тема 2. Основи 

кримінально-правової 

кваліфікації 

1. Поняття, ознаки 

та значення 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Навроцький В.О. Основи 

кримінально-правової кваліфікації. – К.: 

Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.  

2. Навроцький В.О. Основи 

кримінально-правової кваліфікації. – К.: 

Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.  

2 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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 кримінально-правової 

кваліфікації. 

Співвідношення 

кримінально-правової 

кваліфікації та 

кваліфікації 

кримінальних 

правопорушень.  

2. Підстави 

кримінально-правової 

кваліфікації.  

3. Стадії та етапи 

кримінально-правової 

кваліфікації.  

4. Принципи 

кримінально-правової 

кваліфікації.  

5. Формула 

кримінально-правової 

кваліфікації.  

6. Конкуренція 

кримінально-правових 

норм.  

 

3. Навроцький В.О. Кримінально-

правова кваліфікація: Конспект лекцій. // 

Життя і право. – 2004. – No 11. – С. 2–78.  

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

V семестр 

 

3-й 

тиждень / 

4-й, 5-й 

тиждень 

Тема 3. Злочини проти основ 

національної безпеки 

України 

1.  Поняття та система злочинів 

проти основ національної 
безпеки. 

2. Загальна характеристика 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Бантишев О. Ф., Шамара О. В. 

Кримінальна відповідальність за злочини 

проти основ національної безпеки 

України (проблеми кваліфікації): 

монографія. 3-тє вид., переробл. та допов. 

2 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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об’єктивних ознак складів 

злочинів проти основ 
національної безпеки України. 

3.  Загальна характеристика 

суб’єктивних ознак складів 

злочинів проти основ 
національної безпеки України. 

 

Луганськ: Київ: Віртуальна реальність, 

2014. 197 с.;   

2. Ліпкан В. А., Діордіца І. В. 

Національна безпека України: 

кримінально-правова охорона: навч. 

посібник. К.: КНТ, 2007. 292 с. 

3. Луценко Ю. В. Звільнення від 

кримінальної відповідальності за злочини 

проти основ національної безпеки 

України: монографія. Харків: Право, 

2015.197 с.;  

4. Маркін В. І. Державна зрада: 

окремі проблеми кримінально- правової 

кваліфікації. Проблеми державотворення 

і захисту прав людини в Україні: 

матеріали XХІV звітної науково-

практичної конференції (7-8 лютого 2018 

р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичнии ̆

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2018. С. 

155–158;  

5. Рубащенко М. А. Кримінальна 

відповідальність за посягання на 

територіальну цілісність і 

недоторканність України: монографія. 

Харків: Право, 2016. 284 с.;  

6. Чорний Р. Л. Злочини проти основ 

національної безпеки за кримінальним 

правом України: монографія. 

Хмельницькии:̆ Хмельниц. ун-т упр. і 

права, 2018. 525 с.;  

7. Чуваков О. А. Злочини проти основ 

національної безпеки України: проблеми 

кримінально-правової теорії і практики: 

монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 360 с.;  

узгоджені з 

викладачем 

строки 
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8. Шлапаченко В. М. Кримінальна 

відповідальність за шпигунство: 

монографія. Київ: Нац. акад. СБУ, 2015. 

347 с.; 

9. Янко В. М. Кримінальна 

відповідальність за злочини проти основ 

суверенітету українського народу: 

монографія. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС 

ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 235 с. 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

V семестр 

 

4-й, 5-й, 6-й 

тижні / 5-й, 

6-й, 7-й, 8-й 

тижні 

Тема. 4. Кримінальні 

правопорушення проти 

життя і здоров’я особи 

1.  Поняття та система 

кримінальних 

правопорушень проти життя 

та здоров’я особи. 

2. Загальна характеристика 

злочинів проти життя особи. 

3.  Загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

здоров’я особи. 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Бабаніна В. В. Кримінальна 

відповідальність за залишення в 

небезпеці : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Бабаніна Вікторія 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутріш. 

справ. - К., 2010. - 20 с. 

2. Балабко В.В. Злочини проти життя 

та здоровʼя особи: кримінальна 

відповідальність медичних працівників: 

монографія. Запоріжжя: Дніпровський 

металург, 2017. – 287 с. 

3. Борисов В.И., Куц В.Н. 

Преступления против жизни и здоровья: 

6 години 

/ 

10 годин 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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4.  Загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки життя та здоров’я 

особи. 

 

вопросы квалификации. – Х.: Консум, 

1995. – 104 с.  

4. Брич Л.П. Розмежування складів 

злочинів, спільною ознакою яких є 

суспільно небезпечні наслідки у вигляді 

шкоди здоровʼю людини. – Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2009. – 60 с. 

5. Бурдін В.М. Кримінальна 

відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сильного душевного хвилювання: 

моногр. / В.М. Бурдін. – Львів: ПАІС, 

2006. – 200 с. 

6. Гороховська О.В. Вбивство через 

необережність: проблеми кримінальної 

відповідальності: Монографія. / Наук. ред. 

А.А. Музика. – К.: Вид. Паливода А.В., 

2007. – 180 с. 

7. Данилевський А.О. Кримінальна 

відповідальність за вчинення злочинів 

проти життя та здоров’я особи. Проблеми 

кваліфікації та відмежування від 

суміжних складів злочинів: наук.-практ. 

посіб. / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь; 

МВС України, Луганський державний у-

нт внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 

Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 

2011. – 152 с. 

8. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. 

Відповідальність за домашнє насильство і 

насильство за ознакою статі (науково-

практичний коментар новел 

Кримінального кодексу України) / за ред. 

М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. – 288 с. 
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9. Чеботарьова Г.В. Кримінально-

правова охорона правопорядку в сфері 

медичної діяльності: монографія. – К.: 

КНТ, 2011. – 616 с.  

10. Черевко К.О. Кримінально-правова 

та кримінологічна характеристика 

незаконного проведення аборту: 

монографія / за заг. ред. д-ра. юрид. наук, 

проф. О.М. Литвинова. Х.: НікаНова, 

2012. – 196 с. 

11. Юрченко О.М. Злочини проти 

життя та здоров’я особи / О.М. Юрченко, 

О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін; наук.-практ. 

коментар до Розділу ІІ Особливої частини 

Кримінального кодексу України. – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 176 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

V семестр 

 

7-й 

тиждень / 

9-й 

тиждень 

Тема 5. Кримінальні 

правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи 

1. Загальна 

характеристика 

кримінальних 

Лекція 

/ 

Практичне 

 

1. Батиргареєва В. С., Борисов В.І., 

Голіна В.В. Злочини проти особистої волі 

людини та їх попередження (науково-

практичний посібник) / В.С. Батиргареєва, 

В.І. Борисов, В.В. Голіна. - Харків. 

2 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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правопорушень проти волі, 

честі та гідності особи 

2. Кримінально-

правова характеристика 

окремих кримінальних 

правопорушень проти волі, 

честі та гідності особи  
 

 

Інститут вивчення проблем злочинності 

Академії правових наук України. – 2002 р. 

– 123с. 

2. Бандурка О.М. Діяльність органів 

внутрішніх справ по запобіганню торгівлі 

людьми: навч. посіб. / О.М. Бандурка. – Х., 

2001.  

3. Весельський В.К., Пясковський 

В.В. Торгівля людьми в Україні: 

Навчальний посібник. / В.К. Весельський, 

В.В. Пясковський // – К.: КНТ, 2007. – 268 

с.  

4. Володіна О.О. Кримінальна 

відповідальність за викрадення людини / 

О.О. Володіна // – Харків: СПД ФО 

Мальцев О.В., 2005. – 221 с. 

5. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. 

Відповідальність за домашнє насильство і 

насильство за ознакою статі (науково-

практичний коментар новел 

Кримінального кодексу України) / за ред. 

М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. – 288 с. 

6. Лизогуб Я.Г., Яценко С.С. 

Протидія торгівлі людьми: аналіз 

вітчизняного та зарубіжного 

законодавства: Навчальний посібник / 

Наук. ред. д-р юрид. наук, проф. 

С.С.Яценко. – К.: Атіка. 2005 – 240с. 

7. Наден О.В. Торгівля жінками як 

кримінально-правова та соціальна 

проблема сучасності: монографія / О.В. 

Наден // – К.: Атіка, 2004, -     288 с. 

8. Протидія організованої 

злочинності у сфері торгівлі людьми / В.С. 

Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.О. Гармаш, 

узгоджені з 

викладачем 

строки 
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О.О. Житний та ін; за ред. В.І. Борисова, 

Н.О. Гуторової. – Х.: Одіссей. – 2005. 

9. Орлеан А.М. Кримінально-правова 

характеристика торгівлі людьми : 

монографія / А.М. Орлеан // – Х.: СІМ. 

2005. - 179 с.  

10. Хавронюк М. Використання 

малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом (коментар нового закону) / М. 

Хавронюк // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. - 2009.- 

Випуск 49. – С. 244–249. 

11. Хавронюк М.І., Калмиков 

Д.О. Деякі питання удосконалення 

відповідальності за злочини проти волі 

дитини / М.І. Хавронюк, Д.О. Калмиков // 

Вісник Верховного Суду України. – 2011. 

- № 10. – С. 42-48. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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V семестр 

 

8-й, 9-й 

тижні / 10-

й, 11-й 

тижні 

Тема 6. Кримінальні 

правопорушення проти 

статевої свободи та статевої  

недоторканності особи 

1.  Поняття та система 

кримінальних 

правопорушень проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

2. Загальна 

характеристика 

насильницьких 

кримінальних 

правопорушень проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

3. Загальна 

характеристика 

ненасильницьких 

кримінальних 

правопорушень проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Александров Ю. Злочини проти 

статевої свободи / Юридичний вісник 

Ураїни, 2002. №14(354). 6 -12 квітня.  9 c. 

2. Біль Р.С., Денисов С.Ф. 

Відповідальність за статеві злочини: 

порівняльний аспект / Вісник Запорізького 

юридичного інституту МВС України,1999. 

Вип. 4 (9).  165 – 173 c. 

3. Борисов В.І., Дорош Л.В. Злочини 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (коментар до 

законодавства) / Форум права, 2006. №1.  

4-15c. 

4. Брух Х.І. Концептуальні підходи до 

визначення родового об'єкта злочинів 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи / Журнал 

східноєвропейського права. – 2014. – 

номер 8. 

(http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-

pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-

vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-

pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-

zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-

nedotorkanosti-osobi).  

5. Брух Х.І. Способи вчинення 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 

“Примушування до вступу в статевий 

зв'язок" КК України / Х. І. Брух // часопис 

Київського університету права. – 2015. – 

Номер 1. – С. 251-256. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_61.  

6. Джужа О.М., Гапан О.А., Кирилюк 

А.В. Кримінально-правові та 

кримінологічні проблеми злочинів, 

4 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/brux-x-i-konceptualni-pidxodi-do-viznachennya-rodovogo-obyekta-zlochiniv-proti-statevoї-svobodi-ta-statevoї-nedotorkanosti-osobi
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_61
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пов’язаних зі сексуальним насильством / 

Боротьба з організованою злочинністю і 

корупцією, 2004.  № 10.  81-90c. 

7. Дудоров О.О. Злочини проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (основні положення 

кримінально-правової характеристики): 

практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС 

України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. 

Е.О. Діденка. – Сєвєродонецьк: РВВ 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92с. 

8. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. 

Відповідальність за домашнє насильство і 

насильство за ознакою статті (науково-

практичний коментар новел 

Кримінального кодексу України) / за ред. 

М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. -288с. 

9. Маркін В.І. Секс за Кримінальним 

кодексом: нова редакція. Аналіз положень 

Закону України від 06.12.2017 р. №2227-

VIII щодо внесення змін до розділу IV 

«Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи» Особливої 

частини КК України. (http://yur-

gazeta.com/publications/practice/kriminalne-

pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-

kodeksom-nova-redakciya.html).  

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

 

V семестр 

 

10-й 

тиждень / 

11-й, 12-й 

тижні 

Тема 7. Кримінальні 

правопорушення проти 

виборчих, трудових та інших 

особистих права і свобод 

людини і громадянина 

1. Поняття та система 

кримінальних 

правопорушень, 

відповідальність за які 

передбачена Розділом V 

Особливої частини КК 

України 

2. Загальна 

характеристика складів 

окремих кримінальних 

правопорушень, 

відповідальність за які 

передбачена Розділом V 

Особливої частини КК 

України 

 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Андрушко П.П. Злочини проти 

виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: кримінально-

правова характеристика: монографія / 

П.П. Андрушко. Київ: КТН, 2007. 325 с. 

2. Горпинюк О.П. Інформаційна 

приватність та її захист від злочинних 

посягань в Україні: монографія / О.П. 

Горпинюк. Львів: БОНА, 2014. 324 с. 

3. Готін О.М. Злочини проти 

виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина: 

навчальний посібник / О.М. Готін. 

Луганськ: Луганський держ. ун-т внутр. 

справ, 2006. 191 с. 

4. Євтєєва Д.П. Кримінально-правова 

характеристика зловживання 

опікунськими правами: соціальна 

обумовленість та склад злочину / Д.П. 

Євтєєва. Харків: «Право», 2015. 264 с. 

5. Зінченко І.О. Кримінально-правова 

охорона виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і 

громадянина. Аналіз законодавства і 

судової практики: монографія / Зінченко 

І.О. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук 

Н.М., 2007. 320 с. 

6. Кримінальна відповідальність за 

порушення виборчих та референтних 

4 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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прав: монографія; [під ред. В.П. Тихого]. 

Харків: Кроссроуд, 2008. 344 с. 

7. Лихова С.Я. Злочини у сфері 

реалізації громадянських, політичних та 

соціальних прав і свобод людини і 

громадянина (розділ V Особливої частини 

КК України): монографія / Лихова С.Я. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2006. 573 с.  

8. Мазур М.В. Кримінальна 

відповідальність за порушення виборчих і 

референдумних прав громадян: 

монографія / М.В. Мазур; Луганська 

правова фундація. Луганськ: Елтон-2, 

2012. 218 с. 

9. Маркін В.І. Предмет складів 

злочинів проти свободи віросповідання / 

В.І. Маркін // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. 2008. Вип. 

47. С. 193-201. 

10. Мельник М.І. Кримінальна 

відповідальність за злочини проти 

виборчих прав громадян / М.І. Мельник. 

Київ: Атіка, 143 с. 

11. Присяжнюк І.І. Кримінальна 

відповідальність за порушення 

недоторканості житла або іншого 

володіння особи в Україні: монографія / 

І.І. Присяжнюк. Київ: Національна 

академія прокуратури України, 2011. 290 

с.  

12. Топчій В.В. Кримінально-

правова характеристика невиплати 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи 

інших установлених законом виплат: 
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монографія / В.В. Топчій. Львів: ЛДУВС, 

2010. 260 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

V семестр 

 

11-й, 12-й, 

13-й тижні 

/ 13-й, 14-й, 

15-й тижні 

Тема 8. Кримінальні 

правопорушення проти 

власності 

  1.  Поняття та 

система КП проти власності. 

  2.  Розкрадання 

чужого майна:  поняття та 

види. 

  3.  Кримінально-

правова характеристика 

окремих форм розкрадань 

чужого майна. 

  4. Диференціація 

кримінальної 

відповідальності за 

розкрадання у КК України. 

  5.  Кримінально-

правова характеристика 

корисливих КП проти 

власності, не пов’язаних з 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Антонюк  Н.О.  Кримінально-

правова  охорона  власності  :  навч.  

посібник  /  Н.О.  Антонюк. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. – 514 с. 

2. Бурдін В. М.    Викрадення:   окремі 

проблеми розмежування та диференціації      

кримінальної відповідальності /  В. М. 

Бурдін // Вісник Львівського університету.    

–     2012. – С. 216–227. – (Серія юридична 

; вип. 55).  

3. Болдарь Г. Є. Кримінальна 

відповідальність за вчинення злочинів 

проти власності: проблеми теорії та 

практики: [наук.-практ. пос.] / Г.Є. 

Болдарь, Д.В. Каменський ; МВС України, 

Луган. держ. ун-тет внутр. Справ ім. Е. О. 

Дідоренка. – Луганськ: РВВЛДУВС ім. Е. 

О. Дідоренка, 2011. –   184 с. 

4. Злочини проти власності. 

Теоретико-правове дослідження : 

6 годин 

/ 

10 годин 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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заволодінням чужим 

майном та оберненням його 

на свою користь чи користь 

третіх осіб. 

  6.  Кримінально-

правова характеристика 

окремих складів 

некорисливих КП проти 

власності. 

 

монографія / Ю.А. Дорохіна. – Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 744 с. 

5. Злочини проти власності: правова 

кваліфікація і методика розслідування / 

Хавронюк М.І., Дудоров О.О., Луцик В.В., 

Задоя К.П., Карчевський М.В. – Київ: 

Дакор, 2019. – 448 с. 

6. Маркін В. І. Пошкодження майна: 

окремі нотатки щодо судової практики 

Верховного Суду / Віктор Маркін // 

Юридична газета. – 2019. – № 41-42 (695-

696). – С. 24-25. 

7. Олійник П. В. Предмет злочинів 

проти власності : поняття, види 

кримінальноправове значення: 

монографія / П. В. Олійник. – Харків : 

Право, 2011. – 208 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

V семестр 

 

14-й, 15-й 

тижні / 16-

й тиждень 

Тема 9. Кримінальні 

правопорушення проти 

довкілля 

1. Поняття та система 

кримінальних 

Лекція 

/ 

Практичне 

1. Гавриш С.Б. Кримінально-

правова охорона довкілля в Україні. 

Проблеми теорії, застосування і розвитку 

кримінального законодавства / С.Б. 

4 години 

/ 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


22 

 

правопорушень проти 

довкілля 

2. Загальна 

характеристика об’єктивних 

ознак складів кримінальних 

правопорушень проти 

довкілля 

3. Загальна 

характеристика 

суб’єктивних ознак складів 

кримінальних 

правопорушень проти 

довкілля 

 

Гавриш. – Київ: Інститут законодавства 

Верховної Ради України, 2002. – 634 с. 

2. Голуб С.А. Кримінальна 

відповідальність за незаконне полювання: 

монографія / С.А. Голуб. – Київ: Азимут-

Україна, 2004. – 148 с. 

3. Злочини проти довкілля: 

кримінально-правова характеристика: 

[навчальний посібник] / за редакцією О.О. 

Дудорова. – Луганськ: ЛДУВС України 

імені Е.О. Дідоренка, 2014. – 615 с.  

4. Матвійчук В.К. 

Кримінально-правова охорона 

навколишнього природного середовища 

(кримінально-правове та кримінологічне 

дослідження): [монографія] / В.К. 

Матвійчук. –  Київ: “Азимут Україна”, 

2005. – 464 с. 

5. Матвійчук В.К. Незаконне 

полювання: відповідальність, 

протокольна форма провадження 

розслідування і запобігання: [монографія] 

/ В.К. Матвійчук, С.А. Голуб.– Київ: КНТ, 

2006. – 306 с. 

6. Матвійчук В.К. 

Забруднення, засмічення, виснаження 

водних об’єктів: відповідальність, 

досудове слідство, судовий розгляд і 

запобігання: [монографія] / В.К. 

Матвійчук, В.М. Присяжний – Київ: КНТ, 

2007.   272 с. 

7. Матвійчук В.К. 

Забруднення атмосферного повітря: 

кримінальна відповідальність, досудове 

слідство та запобігання: [монографія] / 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 



23 

 

В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ: 

Національна академія управління, 2012. – 

271 с. 

8. Митрофанов І.І. Злочини 

проти довкілля: [навчальний посібник] / 

І.І. Митрофанов, А.М. Притула. – Суми: 

Університетська книга, 2010. – 205 с. 

9. Навроцький В.О. Злочини 

проти природи: лекції / В.О. Навроцький. 

– Львів: Юридичний факультет ЛДУ, 

1997. – 56 с. 

10. Оробець К.М. Кримінальна 

відповідальність за незаконне зайняття 

рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом : монографія / К.М. 

Оробець. – Харків: Право, 2014. – 255 с. 

11. Сторчоус О. Кримінальна 

відповідальність за самовільну порубку 

лісу: [навчальний посібник] / О. Сторчоус. 

– Київ: ВАІТЕ, 2012. – 116 с. 

12. Шульга А.М. Злочини проти 

довкілля: питання кваліфікації / А.М. 

Шульга. – Харків: Ніка Нова, 2012. – 191 

с. 

13. Шульга А.М. Кримінально-

правова охорона земель від забруднення 

або псування: [монографія]. – Харків: Ніка 

Нова, 2013. – 256 с. 

14. Панов М.І. Проблеми 

відмежування злочинів проти власності 

від злочинів проти довкілля / М.І. Панов, 

П.В. Олійник // Право України –2014. – № 

2. – С. 291 – 299. 

15. Дудоров О. Відмежування 

злочинів проти довкілля від злочинів 
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1 Дві інші лекції та практичні і лабораторні заняття по цій темі відбудуться у наступному семестрі. 

проти власності / О. Дудоров, М. 

Комарницький // Вісник національної 

академії прокуратури України. – 2014. – № 

3. – С. 61-70.   
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V семестр 

 

16-й 

тиждень1 

Тема 10. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

господарської діяльності 

1. Поняття 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

господарської діяльності 

2. Система 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

господарської діяльності 

3. Кримінально-

правова характеристика 

господарських 

кримінальних 

правопорушень проти 

Лекція 1.  Андрушко П.П., Короткевич 

М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом: 

кримінально-правова характеристика) / 

П.П.Андрушко, М.Є. Короткевич. — К.: 

Юрисконсульт. — 2005.—292с. 

2.  Берзін П.С. Злочини у сфері 

господарської діяльності: методика 

обчислення матеріальної шкоди / П.С. 

Берзін. - К.: Юрисконсульт, 2005. - 149 с. 

3.  Брич Л.П., Навроцький В.О. 

Кримінальна кваліфікація ухилення від 

оподаткування в Україні: Монографія / 

Л.П. Брич, В.О. Навроцький. – Атіка, 

2000.- 288 с. 

2 години Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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2 Протягом першого тижня навчання проводиться начитка навчального матеріалу, зокрема замість практичного заняття. Заплановано 1 додаткову лекцію. 

Відведене для лекції практичне заняття буде відпрацьоване протягом 15–16 тижнів навчання. 

правомірної 

підприємницької діяльності 

4. Кримінально-

правова характеристика 

окремих кримінальних 

правопорушень проти 

втсановленого порядку 

здійснення господарської 

діяльності 

5. Кримінально-

правова характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

встановленого порядку 

розподілу доходів суб’єктів 

господарювання між 

іншими членами 

суспільства 

 

4.  Гуторова Н.О. Кримінально 

-правова охорона державних фінансів 

України / Н.О. Гуторова. -  Х.: 

Національний університет внутрішніх 

справ, 2001.- 383 с. 

5.  Дудоров О.О. Злочини в 

сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика / 

О.О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 

2003. – 923 с. 

6.  Дудоров О.О. Ухилення від 

сплати податків: кримінально-правові 

аспекти / О.О. Дудоров. —  К.: Істина, 

2006.— 648с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

VI семестр 

 

1-й 

тиждень2 

/ 

Тема 10. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

господарської діяльності 

1. Поняття 

кримінальних 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

1.  Андрушко П.П., Короткевич 

М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом: 

кримінально-правова характеристика) / 

4 години 

/ 

4 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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2-й, 3-й 

тиждень 

/ 

2-й 

тиждень 

правопорушень у сфері 

господарської діяльності 

2. Система 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

господарської діяльності 

3. Кримінально-

правова характеристика 

господарських 

кримінальних 

правопорушень проти 

правомірної 

підприємницької діяльності 

4. Кримінально-

правова характеристика 

окремих кримінальних 

правопорушень проти 

втсановленого порядку 

здійснення господарської 

діяльності 

5. Кримінально-

правова характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

встановленого порядку 

розподілу доходів суб’єктів 

господарювання між 

іншими членами 

суспільства 

 

Лабораторні 

заняття 

П.П.Андрушко, М.Є. Короткевич. — К.: 

Юрисконсульт. — 2005.—292с. 

2.  Берзін П.С. Злочини у сфері 

господарської діяльності: методика 

обчислення матеріальної шкоди / П.С. 

Берзін. - К.: Юрисконсульт, 2005. - 149 с. 

3.  Брич Л.П., Навроцький В.О. 

Кримінальна кваліфікація ухилення від 

оподаткування в Україні: Монографія / 

Л.П. Брич, В.О. Навроцький. – Атіка, 

2000.- 288 с. 

4.  Гуторова Н.О. Кримінально 

-правова охорона державних фінансів 

України / Н.О. Гуторова. -  Х.: 

Національний університет внутрішніх 

справ, 2001.- 383 с. 

5.  Дудоров О.О. Злочини в 

сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика / 

О.О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 

2003. – 923 с. 

6.  Дудоров О.О. Ухилення від 

сплати податків: кримінально-правові 

аспекти / О.О. Дудоров. —  К.: Істина, 

2006.— 648с. 
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2-й, 3-й 

тижні 

/ 

4-й 

тиждень 

/ 

4-й 

тиждень 

Тема 11.  Кримінальні 

правопорушення проти 

громадської безпеки 

1. Поняття і система 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадської безпеки. 

2. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадської безпеки, 

пов’язані зі створенням і 

функціонуванням 

злочинних спільнот та 

організацій. 

3. Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадської безпеки, що 

становлять прояви 

тероризму. 

4. Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадської безпеки, що 

пов’язані з предметами, які 

становлять підвищену 

небезпеку. 

5. Кримінально-правова 

характеристика 

кримінальних 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Демидова Л. М. Доктринальна 

модель кримінально-правової охорони 

громадської безпеки. Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони 

громадської безпеки: матеріали міжнар. 

круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 

р.) / укладачі: Л. М. Демидова, Н. В. 

Невідома.: Харків: Юрайт, 2018. С. 12–18. 

2. Ємельянов В.П., Новікова Л.В., 

Семикін М.В. Терористичні злочини: 

кримінально-правова характеристика та 

питання вдосконалення 

антитерористичного законодавства. 

Харків: Кроссроуд, 2007. 216 с. 

3. Климосюк А.С. Співвідношення 

Диверсії (Ст. 113 КК України) і 

терористичного акту (Ст. 258 КК 

України). Кримінальне право та 

кримінологія. URL: 

http://oaji.net/articles/2017/3229-

1521557890.pdf.  

4. Робак В. А. Кримінальна 

відповідальність за створення не 

передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Робак 

Володимир Анатолійович. – Київ, 2008. – 

23 с. 

5. Семикін М. В. Створення 

терористичної групи чи терористичної 

організації: кримінально-правове 

дослідження: [монографія] / М. В. 

4 години 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://oaji.net/articles/2017/3229-1521557890.pdf
http://oaji.net/articles/2017/3229-1521557890.pdf
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правопорушень проти 

громадської безпеки, що 

вчинені на об’єктах, які 

становлять підвищену 

небезпеку  

 

Семикін; за заг. ред. В. П. Ємельянова. – 

Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 145 

с. 

6. Хилюк С. В. Кваліфікація 

заздалегідь необіцяного сприяння 

учасникам злочинних організацій / С. В. 

Хилюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2012. - 

Спеціальний випуск № 1. – С. 20-29. 

7. Хилюк С. В. Кваліфікація сприяння 

учасникам злочинних організацій / С. В. 

Хилюк // Основні напрями розвитку 

кримінального права та шляхи 

вдосконалення законодавства України 

про кримінальну відповідальність : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-

12 жовтня 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 

ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – С. 321-324. 

8. Шапкін І. С. Кримінальна 

відповідальність за створення стійких 

злочинних обʼєднань: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / І. С. Шапкін. – Харків, 

2013. – 247 с.  
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4-й 

тиждень 

/ 

5-й 

тиждень 

 

Тема 12. Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки виробництва 

1. Поняття і система 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки виробництва. 

2. Кримінально-

правова характеристика 

спільних ознак складів 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки виробництва. 

3. Кримінально-

правова характеристика 

відмінних ознак у складах 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки виробництва.   

4. Співвідношення 

норм, які передбачають 

кримінальну 

відповідальність за 

кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки виробництва. 

 

Лекція 

/ 

Практичне 

 

1. Бахуринська О. До питання 

про потерпілого від порушень вимог 

законодавства про охорону праці (ст. 271 

КК України) // Підприємництво, 

господарство і право. – 2003. – № 8. – С.85-

88. 

2. Бахуринська О. 

Розмежування складів порушень вимог 

законодавства про охорону праці та інших 

злочинів проти безпеки виробництва // 

Вісник прокуратури. – 2006. – № 7. – С. 66-

73. 

3. Борисов В.І., Крайник Г.С. 

Кримінальна відповідальність за 

порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною 

небезпекою: монографія / В.І. Борисов, 

Г.С. Крайник. – Х.: Юрайт, 2012. – 302 с. 

4. Борисов B.I., Пащенко О.О. 

Злочини проти безпеки виробництва: 

поняття та види. Кримінальна 

відповідальність за порушення правил 

ядерної або радіаційної безпеки: 

Монографія. – Х.: Видавець СПД ФО 

Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с. 

5. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. 

Проблеми кримінальної відповідальності 

за злочини проти безпеки виробництва // 

Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. – 2011. – 

№ 3. – С.174–184. 

2 години 

/ 

2 години 

 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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6. Лановенко І.П., Мельник 

П.В. Кримінальна відповідальність за 

порушення правил охорони праці в умовах 

формування в Україні підприємницького 

сектору економіки // Боротьба зі 

злочинністю в сфері підприємницької 

діяльності (кримінально-правові, 

кримінологічні, кримінально-

процесуальні та криміналістичні 

проблеми). - Харків: Право, 2001. (Глава 

3). - С. 95-130. 

7. Осадчий В.І. Злочини проти 

безпеки виробництва: монографія / В.І. 

Осадчий. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 59 с. 
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5-й 

тиждень 

/ 

6-й 

тиждень 

/ 

Тема 13.  Кримінальні 

правопорушення проти 

безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

1. Поняття і система 

кримінальних 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Бабанін С. В. Кримінальна 

відповідальність за порушення чинних на 

транспорті правил: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / С. В. Бабанін. - 

Дніпропетровськ, 2008, - 238 с. 

2 години 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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6-й 

тиждень 

правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

2. Родовий об’єкт 

складів кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

3. Поняття 

«транспортний засіб» у 

складах кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

4. Кримінально-

правова характеристика 

складів кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту. 

 

2. Віскунов В. В. Кримінальна 

відповідальність за знищення, підробку 

або заміну номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу : монографія / В. В. 

Віскунов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. 

Е.О. Дідоренка, 2013. – 224 с. 

3. Матвійчук Я. В. 

Кримінальна відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху або 

експлуатації транспорту (порівняльно-

правове дослідження): дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08/ Я. В. Матвійчук. - Київ, 

2009. - 249 с. 

4. Мисливий В.А. Злочини 

проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту: Монографія / 

В.А. Мисливий. – Дніпропетровськ: 

Юрид. акад. МВС, 2004. – 380 с. 

5. Мисливий В. А. 

Транспортний засіб як предмет злочинів 

проти безпеки дорожнього руху й 

експлуатації транспорту / В. А. Мисливий 

// Право і суспільство. – 2018, № 5. – С. 

188-193. 

6. Осадчий В. І. Злочини проти 

безпеки та експлуатації транспорту: 

Монографія. – К.:  Вид-во Європейського 

університету, 2011. – 151 с. 

7. Щупаківський Р. В. 

Кримінальна відповідальність за 

незаконне заволодіння чужим 

транспортним засобом: Монографія / Р. 

Щупаківський. - К.: Атіка, 2007. - 160 с. 
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6-й 

тиждень 

/ 

7-й 

тиждень 

/ 

8-й 

тиждень 

Тема 14.  Кримінальні 

правопорушення проти 

громадського порядку та 

моральності 

1. Поняття, система та 

загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

громадського порядку та 

моральності 

2. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадського порядку 

3. Кримінальні 

правопорушення проти 

моральності  

 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Бандурка І. О. Злочини 

проти моральності у сфері статевих 

стосунків: монографія / І.О. Бандурка. – 

Харків: Золота миля, 2012. – 222 с. 

2. Головко І.А. Кримінальна 

відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами : дис. ... кандидата юрид. наук 

: 12.00.08 / Головко Ірина Анатоліївна. – 

К., 2010. – 256 с. 

3. Горб Н.О. Наруга над 

могилою: кримінально-правовий та 

кримінологічний аналіз : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Горб Наталія 

Олександрівна. – Запоріжжя, 2005. – 240 с 

4. Дзундза В. В. Кримінальна 

відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну або іншу 

антигромадську діяльність : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 189 с. 

5. Кримінальна та 

адміністративна відповідальність за 

жорстоке поводження з тваринами: 

монографія / Д.О. Калмиков, А.О. 

2 години 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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Данилевський. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. 

Е.О. Дідоренка, 2013. 615 с. 

6. Кузнецов В.В. 

Кримінально-правова охорона 

громадського порядку та моральності в 

українському вимірі : [монографія] / В.В. 

Кузнецов. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 

2012. – 908 с. 

7. Кузнецов В. В., Чабанюк В. 

Д. Основні напрями вдосконалення 

кримінально-правової охорони 

громадського порядку й моральності. 

Науковий вісних Херсонського 

державного університету. Серія 

«Юридичні наука». 2014. Т. 3. Вип. 6-1, С. 

135–139. 

8. Кучанська Л. С. Поняття та 

система злочинів проти моральності в 

кримінальному праві України : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2007. 

212 с. 146.  

9. Ландіна А. В. Охорона 

моральності за Кримінальним кодексом 

України: Монографія. К.:  Вид-во 

«Юридична думка», 2013. 204 с. 

10. Налуцишин В.В. 

Кримінальна відповідальність за 

хуліганство (ст. 296 КК України) : 

[моногр.] / Налуцишин В. В. – Х. : Харків 

юрид., 2009. – 252 с. 

11. Одайник Б.М. Кримінальна 

відповідальність за знищення, руйнування 

або пошкодження пам’яток – об’єктів 

культурної спадщини : дис. ... кандидата 
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юрид. наук : 12.00.08 / Одайник Борис 

Миколайович. – Одеса, 2010. – 220 с. 

12. Плотнікова А. В. 

Кримінальна відповідальність за 

організацію заняття проституцією : дис. ... 

кандидата юрид. наук : 12.00.08 / 

Плотнікова Аліна Володимирівна. – Х., 

2010. – 260 с. 

13. Семчук Н. О. Кримінально-

правовий захист моральності 

неповнолітніх: порівняльно-правове 

дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. Київ, 2015. 224 с. 

14. Суспільна моральність як 

об'єкт злочинних посягань: монографія / 

Савченко А.В., Репецький С.П. – Нац. 

акад. внутр. справ. – Івано-Франківськ: 

Тіповіт, 2012. – 278 с. 

15. Топузян А. Р. Кримінально-

правова охорона моральності 

неповнолітніх в Україні:  дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2018. 249 с. 

16. Шаблистий В. В.  

Кримінальна відповідальність за 

хуліганство, пов’язане з опором особам, 

наділеним владними повноваженнями під 

час виконання службових обов’язків чи 

іншим громадянам, що припиняли 

хуліганські дії : монографія / В. В. 

Шаблистий, О. А. Галемін ; за заг. ред. 

д.ю.н., доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 

ЛТД, 2017. – 164 с. 
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6-й, 7-й, 8-й 

тижні 

/ 

8-й 

тиждень 

/ 

10-й 

тиждень 

Тема 15.  Кримінальні 

правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів 

та інші кримінальні 

правопорушення проти 

здоров’я населення 

1. Поняття, система та 

загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інших кримінальних 

правопорушень проти 

здоров’я населення 

2. Предмет складів 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Бублейник В. А. 

Кримінально-правова характеристика 

незаконного виробництва, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання з метою збуту, а також 

незаконного збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів: 

навчально-практичний посібник. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 

2007. – 152 с. 

2. Женунтій В. І. Незаконне 

культивування наркотиковмісних рослин: 

кримінально-правовий та кримінологічні 

аспекти, запобігання: монографія / В. І. 

Женунтій, А. М.Бабенко – Донецьк: Вебер 

(Донецька філія), 2009. – 222 с. 

3. Злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров'я населення : 

проблеми кримінально-правової 

кваліфікації : практичний посібник / Ю.О. 

6 годин 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інших кримінальних 

правопорушень проти 

здоров’я населення 

3. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів  

4. Кримінальні 

правопорушення проти 

здоров’я населення, не 

пов’язані з обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів 

 

 

Данилевська, Д.В. Каменський. – 

Луганськ: Луганський державний 

університет внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка, 2013. – 286 с. 

4. Злочини проти здоров'я 

населення, що порушують право на якісне 

забезпечення лікарськими засобами : 

монографія / [Є.Л. Стрельцов, І.І. 

Митрофанов, А.М. Притула] ; за 

загальною редакцією Є.Л. Стрельцова. – 

Одеса: Фенікс, 2015. – 157 с. 

5. Музика А. А. 

Відповідальність за злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів / А.А. Музика. – Київ 

: Логос, 1998. – 323 с. 

6. Організований наркобізнес 

(поняття, форми, підстави кримінальної 

відповідальності) / [Ю.В. Баулін, В.І. 

Борисов, Л.В. Дорош та ін.] ; за загальною 

редакцією Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – 

Харків: Право, 2005. – 256 с. 

7. Протидія незаконному обігу 

наркотиків: історія, практика, 

законодавство: навчальний посібник / 

[Никифорчук Д.Й., Стрільців О.М., 

Хруппа М.С. та ін.] ; за заг. ред. О.М. 

Джужи. – Київ: КНТ, 2006. – 240 с.  

8. Фесенко Є. В. Злочини 

проти здоров’я населення та системи 

заходів з його охорони: монографія / Є. В. 

Фесенко – Київ: Атіка, 2004. – 280 с. 
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10-й 

тиждень 

Тема 16.   Кримінальні 

правопорушення у сфері 

охорони державної 

таємниці, недоторканності 

державних кордонів, 

забезпечення призову та 

мобілізації 

1. Поняття, система та 

загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

охорони державної 

таємниці, недоторканності 

державних кордонів, 

забезпечення призову та 

мобілізації 

2. Кримінальні 

правопорушення  у сфері 

охорони державної таємниці 

та конфіденційної 

інформації 

3. Кримінальні 

правопорушення   у сфері 

Практичне 1. Володавська, О. С. 

Відмежування ухилення від призову за 

мобілізацією (стаття 336 Кримінального 

кодексу України) від порушення 

законодавства про оборону, мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення) / О. С. Володавська // 

Вісник Кримінологічної асоціації 

України. - 2015. - № 1 (9). - С. 67-78. 

2. Володавська, О. С. 

Кримінально-правова характеристика 

предмета злочину, передбаченого статтею 

330 Кримінального кодексу України, за 

чинним кримінальним законодавством / 

О. С. Володавська // Вісник 

Кримінологічної асоціації України. - 2015. 

- № 2 (10). - С. 65-74. 

3. Дадерко Л. Ф. Кримінальна 

відповідальність за розголошення 

державної таємниці / Л. Ф. Дадерко // 

Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія : 

Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-2(2). - С. 

82-85. 

2 години Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
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охорони недоторканності 

державних кордонів 

4. Кримінальні 

правопорушення   у сфері 

забезпечення призову та 

мобілізації.  

 

 

4. Данилевська Ю.О. 

Порушення порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та виїзду з 

неї: питання обгрунтованості 

криміналізації / Ю.О. Данилевська // 

Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - 

№8. - С. 165-168 

5. Каторкін Р. А. Суб`єкт 

ухилення від призову на строкову 

військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу / Р. А. 

Каторкін // Вісник кримінального 

судочинства. - 2017. - № 2. - С. 190-196 

6. Кучевська С.П. 

Кримінальна відповідальність за ухилення 

від призову за мобілізацію в зону АТО / 

С.П. Кучевська // Форум права. - 2015. - 

№4. - С. 137-149 

7. Нікітін А. А. Відмежування 

порушення порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та виїзду з 

неї від суміжних складів злочинів та від 

адміністративних правопорушень. 

Право.ua. 2017. № 2. С. 192–197. 

8. Нікітін А. А. Кримінальна 

відповідальність за порушення порядку 

в'їзду на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї : автореф. Дис. ... 

Канд. Юрид. Наук : 12.00.08 / Нікітін 

Анатолій Анатолійович ; нац. Акад. 

Внутр. Справ. - київ, 2018. - 19 с. 

9. Семенюк О. Кримінальна 

відповідальність за розголошення 

державної таємниці та втрату документів, 

що містять таку інформацію / О. Семенюк 
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// Юридична Україна. - 5-6. - 2016. - С. 35-

44 

10. Шульга А. М. Особливості 

складу злочинного незаконного 

переправлення осіб через державний 

кордон (ст.332 КК України) / А. М. 

Шульга, Н. Ю. Цвіркун // Форум права. - 

2016. - № 4. - С. 331–337. 
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9-й 

тиждень 

/ 

11-й 

тиждень 

/ 

12-й 

тиждень 

Тема 17.  Кримінальні 

правопорушення проти 

авторитету органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян та 

кримінальні 

правопорушення проти 

журналістів 

1. Загальна 

характеристика 

кримінальних 

правопорушень проти 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Буряк К.М. Злочини проти 

професійної діяльності журналістів в 

Україні: кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження : монографія 

/ К.М. Буряк ; за загальною редакцією Н.С. 

Юзікової ; Міністерство освіти і науки 

України, Дніпровський гуманітарний 

університет. – Дніпро : Т.К. Середняк, 

2018. – 249 с.   

2. Давидович І.І. Кримінально-

правова охорона представників влади і 

громадськості, які охороняють 

правопорядок: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

2 години 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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авторитету органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян та 

кримінальні 

правопорушення проти 

журналістів 

2. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на авторитет 

органів державної 

влади в частині дотримання 

встановленого 

законодавством 

порядку використання 

державних символів  

3. Кримінальні 

правопорушення проти 

представників влади та 

інших осіб 

у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків або 

державною, 

службовою чи громадською 

діяльністю 

4. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на авторитет 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування та 

об’єднань громадян в 

частині 

дотримання встановленого 

законодавством порядку 

12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче 

право» / І.І. Давидович ;  Київський 

національний університет ім. Тараса 

Шевченка. – К. : 2007. – 20 с.  

3. Лосич С.В. Погроза або насильство 

щодо державного чи громадського діяча в 

кримінальному праві України : науково-

практичний посібник / С.В. Лосич, Є.С. 

Назимко, В.В. Притула. – Харків : Золота 

миля, 2014. – 192 с. 

4. Мазуренко О.В. Проблеми 

визначення об’єкта, предмета та 

об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого статтею 360 КК України / 

О.В. Мазуренко // Держава і право. – 2003. 

– № 19. – С. 488–492. 

5. Марін О.К. Кримінально-правова 

охорона журналістів в Україні: рефлексія 

підходу / О.К. Марін // Вісник Львівського 

національного університету. Серія 

юридична. – 2018. – Вип. 66. – С.198–207. 

6. Ніколаєнко Н. Кваліфікація 

злочинів, що стосуються втручання у 

діяльність посадових осіб / Н. Ніколаєнко 

// Право України. – 2004. – № 6. – С. 92–

95. 

7. Осадчий В.І. Кримінально-

правовий захист правоохоронної 

діяльності : монографія / В.І. Осадчий. – К. 

: Атіка, 2004. – 336 с. 

8. Синявська О.Ю. Кримінально-

правова охорона життя та здоров’я 

працівників органів внутрішніх справ / 

О.Ю. Синявська // Кримінально-правова 
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обігу та використання 

документів, печаток, 

штампів, бланків, 

спеціальних технічних 

засобів 

отримання інформації та 

ліній зв’язку 

5. Інші Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на авторитет 

органів влади та 

місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, 

державних 

підприємств, установ чи 

організацій  

6. Кримінальні 

правопорушення проти 

журналістів 

 

охорона життя та здоров’я особи : матер. 

наук.-практ. конф. (Харків, 22–23 квітня 

2004 року). – К. – Х. : Юрінком Інтер, 

2004. – С. 143–146. 

9. Соловйова А.М. Кримінально-

правова характеристика примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань (ст. 355 КК 

України): автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

«Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» / А.М. 

Соловйова ;  Львівський національний 

університет ім. Івана Франка. – Л. : 2005. – 

18 с. 

10. Тімошенко Н.О. Кримінальна 

відповідальність за підроблення 

документів, печаток, штампів та бланків, 

їх збут та використання : монографія / 

Н.О. Тімошенко. – Донецьк : Цифрова 

типографія, 2013. – 212 с.    

11. Тучков С.С. Класифікація 

підроблення (кримінально-правовий 

аспект) / С.С. Тучков // Право і безпека. – 

2003. – № 2’4. – С. 185–188. 

12. Чуб І.М. Кримінальна 

відповідальність за втручання в діяльність 

працівника правоохоронного органу, 

працівника державної виконавчої служби, 

приватного виконавця : монографія / І.М. 

Чуб. – Харків : Право, 2017. – 230 с.          
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10-й 

тиждень 

/ 

12-й 

тиждень 

 

Тема 18. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

використання 

електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку 

1. Поняття, система та 

загальна характеристика 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку 

2. Загальна 

характеристика 

об’єктивних ознак складів  

кримінальних 

правопорушень у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

Лекція 

/ 

Практичне 

 

1. Азаров Д. С. Злочини у сфері 

комп’ютерної інформації (кримінально-

правове дослідження): монографія. – Київ: 

Атіка, 2007. – 304 с. 

2. Бутузов В. М., С. А. Кузьмін, В. П. 

Шеломенцев. Науково-практичний 

коментар до Кримінального кодексу 

України. Розділ XVI. Злочини у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. – Київ: Видавець 

Паливода А. В., 2010. – 152 с. 

3. Горпинюк О.П. Інформаційна 

приватність та її захист від злочинних 

посягань в Україні: монографія. – Львів: 

Видавництво «БОНА», 2014. – 324 с. 

4. Денькович О. І. Поняття 

кіберзлочину у зарубіжній кримінології / 

Денькович О. // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні : матеріали XХІIІ звітної науково-

практичної конференції (7-8 лютого 2017 

р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку 

3. Загальна 

характеристика 

суб’єктивних ознак складів  

кримінальних 

правопорушень у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку 

 

університету імені Івана Франка, 2017. – 

С. 130-133. 

5. Золотар О. О. Інформаційна безпека 

людини: теорія і практика: монографія. – 

Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк»,  

2018. – 446 с. 

6. Карчевський М. В. Злочини у сфері 

використання комп’ютерної техніки: 

навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2010 

р. – 168 с. 

7. Карчевський М. В. Кримінально-

правова охорона інформаційної безпеки 

України: монографія. – Луганськ: РВВ 

ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с. 

8. Маркін В. І. Деякі проблеми 

об’єктивної сторони складу злочину 

«Перешкоджання роботі електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку шляхом 

масового розповсюдження повідомлень 

електрозв’язку». Кримінальний кодекс 

України 2001 року: проблеми 

застосування і перспективи 

удосконалення : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 7-8 

квітня 2006 р. Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 

2006. – С. 133–135. 

9. Савінова Н. А. Кримінально-

правове забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні: 

теоретичні та практичні аспекти : 

монографія / Н. А. Савінова. – Київ: ДКС, 

2011. – 342 с. 
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10. Савінова Н. А. Кримінально-

правова політика та убезпечення 

інформаційного суспільства в Україні: 

монографія. – Київ: Редакція журналу 

«Право України», 2012. – 247 с. 
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11-й, 12-й 

тиждень 

/ 

13-й 

тиждень 

/ 

14-й 

тиждень 

Тема 19.  Кримінальні 

правопорушення у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням 

публічних послуг 

1. Поняття 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням 

публічних послуг . 

2. Система 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності та 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

Лабораторні 

заняття 

1. Андрушко П. П. Злочини у 

сфері службової діяльності: навч. посіб. / 

П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська. – 

Київ: Юрисконсульт, 2006. – 342 с. 

2. Марін О.К. 

Відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням публічних послуг:  

Навчальний посібник / О. Марін. – Київ: 

ВД «Дакор», 2021. 272 с. 

3. Тютюгін В. І. Злочини у 

сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг / В. І. Тютюгін // 

Кримінал. судочинство. – 2014. – Вип. 4. – 

С. 121–141. 

4 години 

/ 

2 години 

/ 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням 

публічних послуг  

3. Поняття 

спеціального суб’єкта 

кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням 

публічних послуг. 

4. Загальна 

характеристика 

об’єктивних ознак складів  

кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням 

публічних послуг. 

5. Загальна 

характеристика 

суб’єктивних ознак складів  

кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням 

публічних послуг. 

 

 

4. Хавронюк М.І. 

Відповідальність за злочинні діяння проти 

інтересів служби у комерційних 

організаціях: досвід європейських держав 

// Держава та регіони.-2004.-№2.-с.60-63. 

5. Юрченко О. М. Загальні 

засади кваліфікації злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг: наук.-практ. посіб. / О. 

М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. 

Кузьмін; Рада нац. безпеки і оборони 

України, Міжвідом. наук.-дослід. центр з 

проблем боротьби з організованою 

злочинністю. – Київ: Паливода А. В., 2012. 

– 59 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

13-й 

тиждень 

/ 

Тема 20.  Кримінальні 

правопорушення проти 

правосуддя 

Лекція 

/ 

Практичне 

/ 

1. Беніцький А.С. Причетність 

до злочину : проблеми кримінальної 

відповідальноті : монографія 

/ А.С. Беніцький ; Міністерство 

2 години 

/ 

2 години 

/ 

Протягом 

заняття 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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14-й 

тиждень 

/ 

16-й 

тиждень 

1. Поняття та система 

кримінальних 

правопорушень проти 

правосуддя 

2. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

здійснення та забезпечення 

нормальної діяльності 

органів досудового 

розслідування, прокуратури 

та суду 

3. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

забезпечення гарантій 

незалежності діяльності 

судових органів при 

здійсненні правосуддя, а 

також ґарантій безпеки 

життя, здоров’я та права 

власності суддів або їх 

близьких родичів 

4. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

нормального 

здійснення посадовими 

особами своїх функцій 

щодо отримання 

необхідних 

Лабораторні 

заняття 

внутрішніх справ України, Луганський 

державний університет внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ : В.С. 

Рєзніков, 2014. – 551 с. 

2. Бершов Г.Є. Кримінальна 

відповідальність за втручання в діяльність 

судових органів : монографія 

/ Г.Є. Бершов ; за загальною редакцією 

О.М. Литвинова. - Харків 

: НікаНова, 2014. – 227 с. 

3. Бурдін В. М. Кримінальна 

відповідальність за ухилення від 

відбування покарань, не пов’язаних з 

ізоляцією особи: монографія / В. М. 

Бурдін, С. П. Старосольська – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2017. – 304 с. 

4. Дудоров О.О. Кримінальна 

відповідальність за незаконні дії щодо 

майна, на яке накладено арешт, 

заставленого майна або майна, яке 

описано чи підлягає конфіскації 

: монографія / О.О. Дудоров, М.І. 

Омельяненко, В.П. Сабадаш ; Державний 

вищий навчальний заклад "Запорізький 

національний університет" Міністерства 

освіти і науки України. - Запоріжжя 

: Запорізький національний 

університет, 2014. – 360 с. 

5. Злочини проти правосуддя: 

навч. посіб. За заг. ред. проф.. В.І. 

Борисова, проф. В.І. Тютюгіна. – Х.: Нац. 

ун-т «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого», 2011. – 160 с. 

2 години Індивідуальні 

завдання 

виконуються в 

узгоджені з 

викладачем 

строки 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03016?func=service&doc_number=000461891&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03017?func=service&doc_number=000461891&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-03017?func=service&doc_number=000461891&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01564?func=service&doc_number=000452878&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01564?func=service&doc_number=000452878&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01564?func=service&doc_number=000452878&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01564?func=service&doc_number=000452878&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01564?func=service&doc_number=000452878&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01565?func=service&doc_number=000452878&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-01565?func=service&doc_number=000452878&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02038?func=service&doc_number=000486107&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02039?func=service&doc_number=000486107&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02039?func=service&doc_number=000486107&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02039?func=service&doc_number=000486107&line_number=0014&service_type=TAG%22);


47 

 

доказів та встановлення 

об’єктивної істини щодо 

справи в ході проведення 

досудового розслідування 

та судового розгляду 

5. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

забезпечення належного 

виконання законних 

вироків, постанов, ухвал 

чи рішень суду, а також 

рішень Європейського суду 

з прав людини  

6. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

здійснення заходів безпеки 

щодо осіб, взятих під захист 

7. Кримінальні 

правопорушення, що 

посягають на інтереси 

правосуддя у сфері 

забезпечення гарантій 

діяльності та професійної 

таємниці захисників 

або представників особи, а 

також гарантій безпеки 

життя, здоров’я та права 

власності зазначених осіб 

або їх близьких родичів  

6. Калініченко Ю.В. 

Кримінальна відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину : монографія 

/ Ю.В. Калініченко ; Національна 

академія правових наук України, 

Науково-дослідний інститут вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. 

Сташиса. - Харків : Право, 2018. – 251 с. 

7. Квасневська Н.Д. 

Кримінальна відповідальність за 

неправосуддя в Україні: монографія / Н.Д. 

Квасневська. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 

192 с. 

8. Кузнецов В.В., Сийплокі 

М.В. Кримінальна відповідальність за 

притягнення завідомо невинуватої особи: 

Монографія / В.В. Кузнецов, М.В. 

Сийплокі / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. 

Шакуна; Передмова Г.О. Усатого. – 

Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 284 с. 

9. Мірошниченко С.С. 

Злочини проти правосуддя: теорія та 

практика протидії: монографія / С.С. 

Мірошниченко. – К.: ПАТ «ПВК «Десна», 

2012. – 432 с. 

10. Мульченко В.В.  

Кримінально-правова охорона 

недоторканності суддів України: 

монографія. Запоріжжя: видавництво 

Просвіта, 2015. 248 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02612?func=service&doc_number=000571926&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/QR5YQI5DJ4CT3YMFS52K89JREAHN9SYULCEFUDUK1SA35AGGYC-02613?func=service&doc_number=000571926&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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11. Палюх Л.М.  Кримінальна 

відповідальність за злочини проти 

правосуддя / Л.М. Палюх. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. 744 с. 

12. Сміх В.В. Кримінальна 

відповідальність за порушення права 

особи на правову допомогу [Текст] : 

[монографія] / В. В. Сміх. - К. : Атіка-Н, 

2012. - 200 с. 

13. Шепітько М.В. Злочини у сфері 

правосуддя: еволюція поглядів та наукові 

підходи  до формування засобів протидії: 

монографія / М.В. Шепітько. – Харків: 

Право, 2018. – 408 с. 

14. Шепітько М.В. Кримінальна 

відповідальність за завідомо неправдиве 

показання [Текст] : монографія / М. В. 

Шепітько ; за ред. проф. В. І. Борисова ; 

Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. 

пробл. злочинності. - Х.: Апостіль, 2012. - 

258 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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14-й 

тиждень 

/ 

15-й 

тиждень 

 

Тема 21.  Кримінальні 

правопорушення проти 

встановленого порядку 

несення військової служби 

(військові кримінальні 

правопорушення) 

1. Загальне поняття 

«військового кримінального 

правопорушення» 

2. Поняття та система 

військових кримінальних 

правопорушень 

3. Загальна 

характеристика  

об’єктивних ознак складів  

військових кримінальних 

правопорушень. 

4. Загальна 

характеристика  

суб’єктивних ознак складів  

військових кримінальних 

правопорушень. 

Лекція 

/ 

Практичне 

 

1. Військові злочини // Юридична 

енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. 

Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К.: 

Українська енциклопедія ім. М. П. 

Бажана, 1998—2004. — ISBN 966-749-

200-1. 

2. Військові злочини // Велика українська 

юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. 

Кримінальне право / В. Я. Тацій (відп. 

ред.) та ін. — 2017. — С. 88. — ISBN 978-

966-937-261-1. 

3. Базов В. Загальна характеристика 

чинного законодавства щодо 

кримінальної відповідальності за 

порушення законів та звичаїв війни 

(воєнні лочини) / В. Базов // Український 

часопис міжнародного права.  –  2003.  –  

№ 4.  –  С.  100–104.  

4. Білий І. Міжнародне переслідування за 

військові злочини: правові та 

процесуальні аспекти / І. Білий.  –  М.: 

Юркнига, 2004. –  256 с.  

 

Ресурси в мережі Інтернет 
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злочину “Геноцид” / О. Денькович // 
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України зі Статутом Міжнародного 
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2008. – Вип. 1. – С. 268–277. 

5. Кучевська С. П. Злочини проти 

миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку: співвідношення змісту та 

форми / Кучевська С. // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні : матеріали ХVІ регіональної 

науково-практичної конференції. 8-9 

лютого 2010 р. – Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2010. – 
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6. Майоров І. Гармонізація 
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7. Мохончук С.М. Злочини проти 

миру та безпеки людства : генезис, 

еволюція, сучасна регламентація у 

кримінальному праві та законі : 

монографія / С.М. Мохончук ; 

Міністерство освіти і науки України, 

Національний університет "Юридична 

академія України імені Ярослава 

Мудрого". - Харків : Право, 2013. – 526 с. 

8. Наден О.В. Найманство як 

соціальне та кримінально-правове явище : 
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проблеми протидії. Монографія / О.В. 

Наден. – К. : Атіка, 2005. – 264 с. 

9. Резнік Ю.С. Злочини проти миру, 

безпеки людства та міжнародного 

правопорядку в міжнародному 

кримінальному праві / Ю.С. Резнік // 
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Альманах міжнародного права. – 2018. - 

Вип. 19. - С. 83 – 90 URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2018_19_12 

10. Репешко П.І. Найманство / П.І. 

Репешко. - Херсон : Олді-плюс, 2010. – 

370 с. 

11. Романюк Б.В. Злочини проти миру, 

безпеки людства та міжнародного 

правопорядку : монографія / Б.В. 

Романюк, О.Ф. Бантишев. - Київ : Крок, 

2018. – 234 с. 

12. Sayapin S. A. Curious Aggression 

Trial in Ukraine: Some Reflections on the 

Alexandrov and Yerofeyev Case / S. Sayapin 
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1. Загальна 

характеристика Особливої 

частини 

кримінального права 

окремих зарубіжних країн. 

2. Кримінальна 

відповідальність за 

кримінальні 

правопорушення проти 

особи за законодавством 

окремих зарубіжних країн. 

3. Кримінальна 

відповідальність за 

кримінальні 

правопорушення проти 

держави за законодавством 

окремих зарубіжних країн. 

4. Кримінальна 

відповідальність за 

кримінальні 

правопорушення проти 

суспільства за 

законодавством окремих 

зарубіжних країн. 
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Кримінальне право зарубіжних країн (в 
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