Мета і завдання дисципліни :виховувати поважне ставлення до кримінального закону, усвідомлення
особливої функції кримінального права та законодавства - охороняти особистість, її права та свободи, інтереси
суспільства та держави, та особливих примусових заходів, що використовуються у відповідності до норм
кримінального права; формувати переконаність і впевненість студентів у необхідності глибокого знання та
дотримання кримінального закону; активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти розвитку абстрактного та
логічного мислення, формувати усвідомлення того, що ефективність застосування законодавства про кримінальну
відповідальність залежить від якісної підготовленості фахівців; підвищувати правову культуру та ерудицію
студентів,
Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти знання та розуміння предметної області та
професійної діяльності, здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також
змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права як: конституційне право, адміністративне право і
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право, знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права, здатність критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності, здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав
та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації, здатність до самостійної підготовки проектів актів
правозастосування.
Очікувані результати навчання.
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з
різних джерел, демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм
фундаментальних галузей права, пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; застосовувати
набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку
зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав і інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях.
Тематичний план дисципліни і календар його виконання.
Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни
Самостійна робота студентів
Тема лекції*
№
Тема практичного
тижня
заняття*
Зміст
Год.
Література
1
2
3
4
5
6
4
1, с. 11-29; 2, с.
1
Поняття, предмет,
Поняття, предмет,
Опрацювання
лекційного
7-14; 5, с. 3-24
матеріалу та завдання для
завдання та принципи завдання та принципи
самостійної
роботи
кримінального права
кримінального права
«Поняття, предмет, завдання
та принципи кримінального
права»,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою №1
2
Поняття злочину та
Поняття злочину та
Опрацювання
лекційного
4
2, с. 5-12, 4,
його склад
його склад
матеріалу та завдання для
с.21-27
самостійної
роботи
«Поняття злочину та його
склад»,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою №2.
3
Об’єкт та об’єктивна
Об’єкт та об’єктивна
Опрацювання
лекційного
5
1, с. 60-81, 2,
сторона злочину
сторона злочину
матеріал та завдання для
с.15-22, 5, с.
самостійної роботи «Об’єкт
77=113
та
об’єктивна
сторона
злочину», підготовка до
семінарського заняття за
темою№3, підготовка до
контрольної роботи
4
Суб’єкт і суб'єктивна
Суб'єкт і суб'єктивна
Самостійне
опрацювання
5
1, с. 81-89, 2,
теми
№
4
«Суб’єкт
с. 17-21, 4, с.
сторона злочину
сторона злочину
злочину», підготовка до
42-47
контрольної роботи за цією
темою.
Опрацювання
лекційного матеріалу та
завдання для самостійної
роботи
«Суб’єктивна
сторона
злочину»
підготовка до семінарського
заняття за темою №5

5

. Стадії злочину

. Стадії злочину

6

Співучасть у злочині

Співучасть у злочині

7

Обставини, що
виключають
злочинність діяння

. Обставини, що
виключають
злочинність діяння

8

Система і види
покарань. Звільнення
від кримінальної
відповідальності

. Система і види
покарань. Звільнення
від кримінальної
відповідальності

9

. Особливості
кримінальної
відповідальності та
покарання
неповнолітніх

. Особливості
кримінальної
відповідальності та
покарання
неповнолітніх

10

Поняття та система
Особливої частини
кримінального права.
Наукові основи
кваліфікації злочинів

Поняття та система
Особливої частини
кримінального права.
Наукові основи
кваліфікації злочинів

11

Злочини проти основ
національної безпеки
України

Злочини проти основ
національної безпеки
України

12

Злочини проти життя
та здоров'я особи

Злочини проти життя
та здоров'я особи

Злочини проти волі,

Злочини проти волі,

13

Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної роботи «Стадії
злочину», підготовка до
семінарського заняття за
темою №6, підготовка до
тестового контролю за
темами № 1-6
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Співучасть у злочині»,
підготовка до семінарського
заняття за темою №7,
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Обставини,
що
виключають
злочинність
діяння»,
підготовка
до
семінарського заняття за
темою №8,
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Система і види покарань.
Звільнення від кримінальної
відповідальності»,
підготовка до семінарського
заняття за темою №9,
підготовка
до
захист
реферату
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Особливості кримінальної
відповідальності
та
покарання неповнолітніх»,
підготовка до семінарського
заняття за темою №9
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Поняття
та
система
Особливої
частини
кримінального
права.
Наукові основи кваліфікації
злочинів», підготовка до
семінарського заняття за
темою № 11
Опрацювання
лекційного
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Злочини
проти
основ
національної
безпеки
України», підготовка до
семінарського заняття за
темою № 12.
Опрацювання
лекційного
матеріал та завдання для
самостійної
роботи
«Злочини проти життя та
здоров'я особи», підготовка
до семінарського заняття за
темою № 13, підготовка до
контрольної роботи
Опрацювання
лекційного

5

1, с. 91-98, 2,
с.18-23, 3, с.
48-53

5

1, с. 105-119, 2,
с. 33-38

5

1, с. 127-140,
2, с.45-54, 5, с.
211-244

5

1, с. 154-162, 2,
с. 70-84, 4, с.
85-104

5

1, с.200-209, 2,
с.102-107, 4, с.
148-157

4

2, с. 108-112, 4,
с.155-165

5

2, с. 113-126, 4,
с.166-172

5

2, с. 126-136, 4,
с. 172-190

5

1, с 136-142, 4,

с. 196-200, 6, с.
матеріалу та завдання для
99-111
самостійної
роботи
«Злочини проти волі, честі
та
гідності
особи»,
підготовка до семінарського
заняття за темою № 14
2, с. 147-157,
14
5
Злочини проти
Злочини проти
Опрацювання
лекційного
6, с. 112-127
виборчих, трудових
виборчих, трудових та
матеріалу та завдання для
та інших особистих
інших особистих прав і самостійної
роботи
прав і свобод людини свобод людини і
«Злочини проти виборчих,
і громадянина
громадянина
трудових
та
інших
особистих прав і свобод
людини і громадянина»,
підготовка до семінарського
заняття за темою № 15
15
5
2, с. 157-162,
Злочини проти
Злочини проти
Опрацювання
лекційного
6, с. 162- 199
власності
власності
матеріалу та завдання для
самостійної
роботи
«Злочини проти власності»,
підготовка до семінарського
заняття за темою № 16,
підготовка до тестового
контролю за темами № 1116.
2, с. 173-180, 3,
16
5
Злочини у сфері
Злочини у сфері
Опрацювання
лекційного
с. 590-606
господарської
господарської
матеріалу та завдання для
діяльності
діяльності
самостійної
роботи
«Злочини
у
сфері
господарської діяльності»,
підготовка до семінарського
заняття за темою № 17
2, с. 191-198, 3,
17
5
Злочини проти
Злочини проти
Самостійне
опрацювання
с. 655-677
громадської безпеки
громадської безпеки
теми № 18 «Злочини проти
довкілля.
Опрацювання
лекційного матеріалу та
завдання для самостійної
роботи «Злочини проти
громадської
безпеки»,
підготовка до семінарського
заняття за темою №19
Всього за 3-й семестр
82
Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться по дві годи в тиждень.
Політика дисципліни.
Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний
відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні
завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати
самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До
практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. При виконанні
реферату з дисципліни студент має дотримуватися політики доброчесності.
честі та гідності
особи

честі та гідності особи

Критерії оцінювання результатів навчання.
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумковаоцінка
визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням
коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до
електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне
опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання,
набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання задач та захисту курсової
роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного
матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання
домашніх завдань з теми.

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами
Аудиторна робота
Самостійна,
індивідуальна
робота
3-й семестр
Семінарські заняття
Тестовий контроль:
Контрольна
робота
КР
ТК
УО (мінімальна кількість оцінок
усього опитування – 6)
ВК:
0,2
0,1
0,1
0,2

Семестровий
контроль,
іспит
Підсумковий
контрольний
захід (0,4)

Оцінювання тестових завдань
Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами.
Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20.
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою.
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у
нижченаведеній таблиці.
Сума балів за тестове завдання
1 - 10
11-20
21-30
31-40
Оцінка
2
3
4
5
Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з них,
то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три
правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох.
На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При
цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд
студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на
наступному занятті оголошує результати тестування.
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але
обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з
дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній
відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”.

F

0,00-1,99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Незараховано

Зараховано

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС
Оцінка
Інституційна Інституційна
Критерії оцінювання
ECTS
шкала балів
оцінка
A
4,75-5,00
5
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і
виявлення відповідних умінь та навиків.
B
4,25-4,74
4
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома
незначними помилками.
С
3,75-4,24
4
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома
суттєвими помилками.
D
3,25-3,74
3
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але
достатнє для практичної діяльності за професією.
E
3.00-3,24
3
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що
задовольняє мінімальні критерії оцінювання
FX
2,00-2,99
2
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне
вивчення дисципліни.

Контрольні питання з дисципліни.
Поняття та предмет кримінального права.
Наука кримінального права, її зміст та задачі.
Принципи кримінального права (загальні та спеціальні).
Поняття кримінального закону, його риси та значення.
Загальна характеристика кримінального законодавства України.
Побудова кримінального закону, структура статей КК.
Поняття та види диспозицій статей особливої частини КК.
Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми.

9. Дія кримінального закону у часі.
10. Зворотна дія кримінального закону у часі.
11. Дія кримінального закону в просторі.
12.. Поняття і ознаки злочину.
13. Класифікація злочинів в теорії кримінального права та законодавстві.
14. Поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права.
15. Кримінально-правові відносини (зміст, суб’єкти).
16. Підстави кримінальної відповідальності в теорії кримінального права та за кримінальним
законодавством.
17. Поняття складу злочину, його елементи та ознаки.
18. Об’єкт злочину та його види.
19. Поняття предмету злочину та його співвідношення з об’єктом кримінально-правової охорони.
20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину.
21. Поняття суспільно небезпечного діяння та його ознаки.
22. Поняття кримінально-правової бездіяльності, умови відповідальності.
23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві. Теорії причинного
зв’язку.
24. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків злочину.
25. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину, їх значення.
26. Поняття місця скоєння злочину, його значення.
27. Поняття та ознаки суб’єкту злочину.
28. Вік кримінальної відповідальності
29. Осудність та обмежена осудність суб’єкта злочину.
30. Поняття і види спеціального суб’єкту злочину.
31. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.
32. Поняття та зміст вини у кримінальному праві.
33. Поняття та види умислу в кримінальному законодавстві.
34. Умисел та його види в теорії кримінального права.
35. Необережність та її види.
36. Злочинна самовпевненість, її критерії.
37. Злочинна недбалість, її критерії.
38. Злочини з двома формами вини.
39. Мотив та мета злочину, їх значення для кваліфікації.
40. Випадок (казус) та його відмінність від злочинної недбалості.
41. Юридична та фактична помилки в кримінальному праві.
42. Поняття та види стадій вчинення злочину.
43. Кримінальна відповідальність за готування до вчинення злочинів.
44. Поняття та види замаху на вчинення злочину.
45. Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця, його відмінність від
дійового каяття.
46. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.
47. Види співучасників, критерії їх виділення.
48. Виконавець злочину.
49. Організатор вчинення злочину.
50. Пособник як вид співучасника вчинення злочину.
51. Підбурювач як вид співучасника.
52. Форми співучасті, критерії їх виділення.
53. Співучасть у злочині з спеціальним суб’єктом.
54. Ексцес виконавця, правові наслідки.
55. Поняття та види причетності до злочину.
56. Поняття множинності злочинів.
57. Поняття та види єдиного (одиничного) злочину.
58. Поняття та види повторності злочинів.
59. Рецидив злочину та його види.
60. Поняття необхідної оборони в кримінальному праві.
61. Затримання особи, що вчинила злочин, умови правомірності.
62. Поняття крайньої необхідності, умови правомірності.
63. Фізичний або психічний примус, їх кримінально-правове значення.
64. Діяння, пов’язане з ризиком – обставина, що виключає злочинність діяння.
65. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
66. Давність притягнення до кримінальної відповідальності.
67. Поняття покарання та його мета за кримінальним законодавством України.
68. Система покарань, класифікація видів покарань.
69. Штраф як вид покарання.
70. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу.

71. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
72. Громадські роботи як вид кримінального покарання.
73. Виправні роботи, порядок їх призначення.
74. Конфіскація майна, умови застосування.
75. Арешт як вид покарання.
76. Обмеження волі – вид кримінального покарання, умови застосування.
77. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
78. Поняття та зміст позбавлення волі на певний строк.
79. Довічне позбавлення волі, умови застосування.
80. Загальні засади призначення покарання.
81. Поняття та види обставин, що пом’якшують покарання.
82. Поняття та види обставин, що обтяжують покарання.
83. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
84. Призначення покарання при сукупності злочинів.
85. Призначення покарання за сукупністю вироків.
86. Поняття та види звільнення від покарання.
87. Звільнення від покарання за хворобою.
88. Давність виконання обвинувального вироку.
89. Поняття та види звільнення від відбування покарання.
90. Підстави та умови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням.
91. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (підстави та умови застосування).
92. Амністія та помилування (підстави застосування).
93. Поняття судимості, її правові наслідки.
94. Погашення та зняття судимості.
95. Поняття та види примусових заходів медичного характеру.
96. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
97. Види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх.
98. Умовно-дострокове звільнення від відбування за злочини, які вчинені у віці до 18 років.
99. Примусові заходи виховного характеру (правова природа та види).
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101. Поняття та значення кваліфікації злочинів.
102. Кваліфікація незакінчених злочинів та злочинів, здійснених у співучасті.
103. Звільнення від кримінальної відповідальності.
104. Державна зрада та її відмінність від шпигунства.
105. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення
державної влади. Аналіз складу злочину.
106. Поняття та види злочинів проти життя. Проблеми визначення моменту початку та
закінчення життя людини.
107. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Аналіз складу злочину.
108. Види вбивств при пом’якшуючих обставинах.
109. Підстава кримінальної відповідальності за доведення до самогубства.
110. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Аналіз складу злочину.
111. Тілесні ушкодження середньої тяжкості. Аналіз складу злочину.
112. Підстави кримінальної відповідальності за тілесні ушкодження при пом’якшуючих
обставинах.
113. Побої та мордування, їх відмінність від легкого тілесного ушкодження.
114. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані. Аналіз складів злочинів.
115. Підстава кримінальної відповідальності за ненадання медичної допомоги.
116. Зараження ВІЛ або іншою невиліковною інфекційною хворобою. Аналіз складу злочину.
117. Захоплення заручників та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Аналіз
складів злочинів.
118. Експлуатація дітей. Аналіз складу злочину.
119. Поняття та види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
120. Підстава кримінальної відповідальності за зґвалтування.
121. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Відмінність цього злочинувід
зґвалтування.
122. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина.
123. Грубе порушення законодавства про працю. Аналіз складу злочину.
124. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Аналіз складу злочину.
125. Форми розкрадання чужого майна.
126. Крадіжка та її відмінність від грабежу.
127. Розбій та його відмінність від вимагання.
128. Шахрайство та його відмінність від крадіжки.

129. Вимагання. Аналіз складу злочину.
130. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем. Аналіз складу злочину.
131. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою за вітсутності ознак
шахрайства. Аналіз складу злочину.
132. Підстави кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна.
133. Підстава кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо охорони майна.
134. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом,
відмінність цього злочину від співучасті у злочині.
135. Підстава кримінальної відповідальності за виготовлення, зберігання, придбання,перевезення,
пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї.
136. Контрабанда та її види. Аналіз складів злочинів.
137. Порушення порядку заняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових
послуг. Аналіз складу злочину.
138. Протидія законній господарській діяльності. Аналіз складу злочину.
139. Фіктивне підприємництво. Аналіз складу злочину.
140. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Аналіз складу злочину.
141. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз складу злочину.
142. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних
товарів
143. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Аналіз складу злочину.
144. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Аналіз складу злочину
145. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Аналіз складу злочину.
146. Підстава кримінальної відповідальності за збирання та розголошення відомостей, які
складають комерційну таємницю.
147. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Аналіз складу злочину.
148. Порушення законодавства про бюджетну систему України. Аналіз складу злочину.
150. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля.
151. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність
населення. Аналіз складу злочину.
152. Порушення правил екологічної безпеки. Аналіз складів злочину.
153. Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину.
154. Підстава кримінальної відповідальності за бандитизм.
155. Підстави кримінальної відповідальності за терористичний акт та злочини, що йому сприяють.
156. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або
пошкодження об’єктів власності. Аналіз складу злочину.
157. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Аналіз
складу злочину.
158. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем.
159. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Аналіз складу злочину.
160. Хуліганство. Аналіз складу злочину.
161. Масові заворушення та їх відмінність від групового порушення громадського порядку.
162. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
163. Створення або утримування місць розпусти і звідництво. Аналіз складу злочину.
164. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та його відмінність від використання
малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Аналіз складу злочину.
Рекомендована література
Основна література
1. Вознюк А. А. Кримінальне право. Загальна частина : конспект лекцій / А. А. Вознюк. – Київ : Освіта
України. 2016. – 236 с.
2. Волкотруб С. Г. Кримінальне право : навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін. – Київ :
Наукова думка. Прецедент, 2004. – 291 с.
3. Дудоров О. О. Кримінальне право : навч. посіб. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк. – Київ : Ваіте, 2014.
– 896 с.
4. Савченко А. В. , Шуляк Ю.Л. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини / А. В.
Савченко, Ю. Л. Шуляк. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 312 с.
5. Сухонос В. В. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / В. В. Сухонос. – Суми :
Університетська книга, 2016. – 414 с.
6. Тацій В. Я. Кримінальне право. Особлива частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І, Тетюгін.–
Харків : Право, 2015. – 660
Додаткова література

7. Ємельянов В. П. Кримінальне право. Загальна частина : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов. –
Харків : Право, 2018 – 142 с.
8. Кримінальне право України (Особлива частина) : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін
[та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2010. – 560 с.
9. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.
– Київ : Юридична думка, 2004. – 656 с.
4. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В.
Володько [та ін.]. – 3-тє вид., перероб. та допов. / за заг. ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Київ : Юридична
думка, 2004. – 656 с.
5. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов,Л.
М. Кривоченко [та ін.]. ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.
6. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов
[та ін.]. ; pа ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком
Інтер, 2005. – 544 с.
7. Кримінальне право. Особлива частина : підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько [та
ін.]. – Київ : Леся, 2006. – 242 с.
8. Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007–2008 / за заг. ред.
В. В. Сташиса. – Київ : Юрiнком, 2009. – 384 с.
9. Кримінальний кодекс: Науково-практичний коментар / за ред. проф. Сташиса і Тація. – Харків :
Основи кримінально-правової кваліфікації. – 2-ге вид. – Київ : Юрiнком, 2009. – 384 с.
11. Науково-практичний коментар до ККУ / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Київ : Канон.
2005. – 936 с.
12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г.
Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Дакор, 2008. – 1428с.
13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. С. С. Яценка. – Київ :
А.С.К., 2002. – 936 с.
14. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред.
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Київ : Канон, А.С.К., 2006. – 1104 с.
15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І.
Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Атіка, 2005. –1064 с.
16. Сухонос В. В. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В. В. Сухонос. – Суми,
2015. – 421 с.
17. Пинаев А. А. Уголовное право Украины. Общая часть : учебник / А. А. Пинаев. – Харьков : «Харьков
юридический», 2005. – 664с.
18. Уголовное право Украины / под ред. В. М. Тертишника. – Киев : Юринком – Интер, 2005. – 429 с.
19. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учеб. / отв. ред. проф. Е. Л. Стрельцов. –
Xарьков : ООО «Одиссей», 2006. – 720 с.
20. Хавронюк M. I. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. –
Київ : НУВС 2004. – 640 с.

