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Анотація

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу з
«Кримінального права України» (Загальна та Особлива частини) з
урахуванням змін та доповнень, внесених до КК України станом на 1 лютого
2019 року. У ньому надаються стислі відповіді на питання, які виносяться на
курсові та державні іспити з цієї дисципліни.   

У підрядкових посиланнях до окремих статей КК наводяться посилання на
відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови пленумів
Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.   

У тексті посібника надаються посилання на релевантні правові позиції
Верховного Суду з питань, які були предметом його розгляду.   

Запропоновано перелік навчальної та монографічної літератури для
самостійної підготовки студентів до іспиту, написання курсових (контрольних)
робіт і наукових доповідей.  

Призначений для студентів (слухачів, курсантів) юридичних навчальних
закладів та юридичних факультетів усіх форм навчання.  

Може бути корисним абітурієнтам, аспірантам, науковим та практичним
працівникам, а також вступникам до магістратури при підготовці до
правничого ЗНО.
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(ст. 212 КК)  ..............................................................................................90
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та його відмежування від шахрайства (ст. 190 КК) ..............................91
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(ст. 187 КК) ...............................................................................................95
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(ст. 259 КК) .............................................................................................100

70.  Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,  
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71.  Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами  
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83.  Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності  
за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних  
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(ст. 330 КК) .............................................................................................122
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порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, 
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91.  Примушування до виконання чи невиконання цивільно- 
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(ст. 358 КК) .............................................................................................129

95.  Поняття службової особи та її види за кримінальним правом  
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пов’язаної з наданням публічних послуг .............................................133
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97.  Неправомірна вигода як предмет злочинів у сфері службової 
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(ст. 354 КК) .............................................................................................142
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104. Службове підроблення (ст. 366 КК) .....................................................145
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(ст. 364 КК) .............................................................................................147
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(ст. 383 КК) .............................................................................................154
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