
Плани семінарських занять з дисципліни  
«Кримінальне право» 

для підготовки молодших спеціалістів 
зі спеціальності 5.03040101 „Правознавство” 

 (денна форма навчання) 
 

Семінарське заняття №1. Поняття і система кримінального права. 

Наука кримінального права.  

План 

1. Поняття кримінального права. 

2. Завдання, функції та принципи кримінального права. 

3. Система кримінального  права. 

4. Кримінальне право і суміжні галузі права. 

5. Наука кримінального права. 

 

Семінарське заняття №2. Закон про кримінальну відповідальність.  

План 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 

2. Структура Кримінального кодексу. 

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 

 

Семінарське заняття №3. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність в часі та просторі. 

План 

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. 

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі. 

Реферати: 

1. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка 

засуджена за вчинення злочину. 

2. Поняття і види дипломатичного імунітету. Кримінальна відповідальність 

осіб, які мають дипломатичний імунітет. 
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Семінарське заняття №4. Поняття злочину, його склад та кваліфікація 

злочинів. 

План 

1. Поняття злочину та його ознаки. 

2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. 

3. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

 4. Класифікація злочинів. 

5. Поняття і значення складу злочину. 

6. Елементи і ознаки складу злочину. 

7. Види складу злочинів. 

8. Кваліфікація злочинів. 

 

Семінарське заняття №5. Об’єкт злочину. 

 Об’єктивна сторона складу злочину. 

План 

1. Поняття об’єкта злочину. Предмет злочину.  

2. Види об’єктів злочину. 

3. Поняття і значення об’єтивної сторони злочину. 

4. Суспільно небезпечне діяння ( дія або бездіяльність). 

5. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види та значення. 

6. Причинний зв’язок між діянням ( дією або бездіяльністю) і суспільно 

небезпечними наслідками. 

7. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину. 

 

Семінарське заняття №6. Суб’єкт злочину.  

Суб’єктивна сторона складу злочину. 

План 

1. Поняття і види суб’єктів злонину. 

2. Поняття неосудності та іі критерії. Обмежена осудність. 

3. Відповідальність за злочини, вчинення в стані сп’яніння. 
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4. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину. Поняття і значення 

вини. 

5. Умисел та його види. 

6. Необережність та її види. 

7. Змішана форма вини. 

8. Мотив і мета злочину. 

9. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності. 

 

Семінарське заняття №7. Стадії вчинення злочину. 

План 

1. Поняття і види стадій злочину. 

2. Закінчений злочин. 

3. Незакінчений злочин і його види. 

4. Готування до злочину. Замах на злочин.  

5. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до 

злочину і за замах на злочин). 

6. Добровільна відмова від вчинення злочину. 

 

Семінарське заняття №8. Співучасть у злочині.  

Множинність злочинів. 

План 

1. Поняття і ознаки співучасті. 

2. Види співучасті. 

3. Форми співучасті.  

4. Відповідальність співучасті. 

6. Причетність до злочину. 

7. Поняття множинності злочинів. 

8. Повторність злочинів. 

9. Сукупність злочинів. 

10. Рецидив злочинів. 
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Реферати: 

1. Спеціальні питання відповідальності за співучасть. 

2. Одиничний злочин як складовий елемент  множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

 

Семінарське заняття №9. Поняття, мета та види покарання.  

План 

1. Поняття і мета покарання. 

2. Система покарання. 

3. Основні покарання. 

4. Додаткові покарання.  

5. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові. 

 

 Семінарське заняття №10. Звільнення від покарання та його 

відбування. 

План 

1. Поняття звільнення від покарання та його види. 

2. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної 

небезпеки. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років. 

4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувачувального вироку. 

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

6. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 

7. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. 

8. Звільнення від покарання за хворобою. 

9. Амністія і помилування. 
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Семінарське заняття №11. Судимість: поняття, зняття та погашення. 

Заходи кримінально-правового характеру щодо фізичних і  юридичних 

осіб. 

План 

1. Примусові заходи медичного характеру. 

2. Примусове лікування. 

3. Поняття і підстави для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

4. Поняття судимості. 

5. Погашення судимості. 

6. Зняття судимості. 

 

Семінарське заняття №12. Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх.  

План 

1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх 

призначення. 

3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. 

 4. Погашення і зняття судимості. 

 

Семінарське заняття №13. Злочини проти основ національної безпеки 

України. 

План 

1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України. 

2. Види злочинів проти основ національної безпеки України: 

а) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

 ладу або на захоплення державної влади; 

б) посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; 
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в) фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України; 

г) державна зрада; 

д) посягання на життя державного чи громадського діяча; 

е) диверсія; 

є) шпигунство; 

ж) перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

 

Семінарське заняття №14 Злочини проти життя та здоров'я особи. 

План 

1. Злочини проти життя: 

а) загальна характеристика поняття вбивства; 

б) умисне вбивство з обтяжуючими обставинами; 

в) умисне вбивство з пом’якшуючими обставинами; 

г) вбивство з необережності; 

д) доведення до самогубства; 

є) погроза вбивством. 

2. Злочини проти здоров’я: 

а) поняття і види тілесних ушкодженнь; 

б) побої і мордування; 

в) катування. 

3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які 

вчиняються у сфері медичного обслуговування. 

4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини. 

 

Семінарське заняття №15. Злочини проти власності.  

Злочини у сфері господарської діяльності. 

План 

1. Поняття і види злочів проти власності. 
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2. Характеристика окремих злочинів проти власності. 

3. Поняття та види злочинів у сфері господарської діяльності. 

4. Юридичний аналіз окремих злочинів у сфері господарської діяльності. 

 

Семінарське заняття № 16. Злочини проти громадської безпеки. 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. 

План 

1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Характеристика окремих злочинів  проти громадської безпеки. 

3. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

4. Юридичний аналіз окремих злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

 

Семінарське заняття № 17. Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я  населення. 

 

1. Поняття і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

2. Характеристика окремих злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

3. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення. 

4. Юридичний аналіз окремих злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення. 
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Семінарське заняття № 18 Злочини проти правосуддя. 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

План 

1. Поняття військового злочину. 

2. Юридичний аналіз окремих злочинів проти встановленого порядку 

несення військової служби. 

 3. Злочини проти миру (статті 436, 437, 438 ). 

4. Злочини проти безпеки людства (статті 439- 442). 

5. Злочини проти міжнародного правопорядку (статті 443- 447). 

 


