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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кримінальне право це одна з галузей права України, яка є сукупністю юридичних 
норм, встановлених державою і санкціонованих її примусовою силою, що виникають із 
факту вчинення злочину. Кримінальне право як сукупність правових норм встановлює: які 
порушення закону визнаються злочинами; які види покарання призначаються за їх 
учинення; відповідальність; умови, підстави та порядок призначення покарання; умови, 
підстави та порядок звільнення від покарання та інш. 

Метою вивчення курсу є: формування системи сучасних знань із Загальної та 
Особливої частини кримінального права; сприяння виробленню навиків аналітичного 
мислення; формування розуміння правильної кваліфікації злочинів; формування уміння і 
навички правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів. 

Завданням навчальної дисципліни «Кримінальне право» є: 
ознайомити студентів із головними теоретико-правовими поняттями та 

категоріями, що формують систему юридичних знань з кримінального права; 
сформувати навики аналізу нормативно-правових актів, актів застосування та 

тлумачення права; 
сформувати навики аналізу рішень Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України; Постанов Пленуму Верховного Суду України; 
сформувати навики аналізу кримінального законодавства, рішень Європейського 

суду з прав людини. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент/ка повинен/на 
знати: 
-теорію кримінального права у поєднанні з теоретичними та практичними 

питаннями кримінальної відповідальності 
вміти: 
-давати визначення основних категорій та понять, що містить курс кримінального 

права; 
- вирізняти кримінальні правовідносини від інших видів правовідносин 
та характеризувати їх зміст, суб’єктів та об’єкти; 
- застосовувати у практичних ситуаціях кримінальне законодавство; 
- знати аномальні питання кримінального  права у поєднанні з 
проблемами адміністративно-правового, кримінально-процесуального  
права. 
володіти: 
- кримінально-правовою термінологією; 
- навиками роботи з правовими актами та з рішеннями Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України, Європейського суду з прав людини; 
- навиками аналізу різних правових явищ (правових норм, юридичних фактів, 
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правових відносин тощо); 
- навиками використання інформаційних технологій та баз даних; 
- навиками комунікації, взаємодії та партнерства, вміння працювати в групі та 

формування власного внеску у виконання групових завдань; 
- навиками зрозумілого донесення висновків. 
 
Набуття компетентностей: 
 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях діяльності. 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з кримінального права. 
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми в 
кримінальному законодавстві. 

 
СК7. 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. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми,формувати та обґрунтовувати 
правові позиції в римінальному праві. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 
набутих знань у професійній діяльності. 

 
ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 
ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання у кримінальному праві. 
ПРН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 
ПРН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи з 

кримінального права. 
ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права в т.ч кримінального права. 
ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 
 

 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Кримінальне право (Загальна частина) 
 

 

Тема 

Години 
(лекції/лабо 

раторні, 
практичні, 

семінарські) 

 
Результати 
навчання 

 

Завдання 

 
Оціню- 
вання 

3 семестр 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття предмет, 
метод і системи 

2/2 Розуміти  предмет, 
метод і  систему 

Виконання 
самостійної 

2 



кримінального  права 
України. Принципи 
кримінального права. Наука 
кримінального права 

 кримінального 
права України 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Тема 2. Закон про 
кримінальну 
відповідальність та його 
тлумачення 

2/2 Аналізувати закон 
про кримінальну 
відповідальність 

Написання 
тестів, ессе 

4 

Тема 3. Чинність закону 
про кримінальну 
відповідальність у часі та 
просторі 

1/2 Вміти застосувати 
закон про 
кримінальну 
відповідальність у 
часі та просторі 

Виконання 
самостійної 
роботи (в т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 4. Кримінальна 
відповідальність та її 
підстави 

1/2 Розуміти поняття 
кримінальної 
відповідальності та 
її підстави 

Здача 
практичної 
роботи 

4 

Тема 5. Злочини та його 
види 

2/1 Знати види злочинів Розв’язок 
задач 

4 

Змістовий модуль 2. 
Тема 6. Стадії злочину 2/2 Розрізняти стадії 

злочину 
Виконання 
самостійної 
роботи (в т.ч. в 
elearn) 

2 

Тема 7. Об’єкт та предмет 
злочину 

2/2 Вміти визначати 
об’єкт та предмет 
злочину 

Розв’язок 
задач 

4 

Тема 8. Об’єктивна сторона 
злочину 

2/2 Аналізувати 
об’єктивну сторону 
злочину 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 9. Суб’єкт злочину 2/2 Розрізняти суб’єктів 
злочину 

Розв’язок 
задач 

4 

Тема 10. Суб’єктивна 
сторона злочину 

2/2 Аналізувати 
суб’єктивну сторону 
злочину 

Здача 
практичної 
роботи 

4 

Змістовий модуль 3. 
Тема 11. Стадії вчинення 
умисного злочину 

2/2 Розрізняти стадії 
вчинення умисного 
злочину 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 12. Повторність, 
сукупність та рецидив 
злочинів 

2/2 Розуміти та 
розрізняти 
повторність, 
сукупність та 
рецидив злочинів 

Написання 
тестів, ессе 

4 

Тема 13. Обставини що 
виключають злочинність 
діяння 

2/1 Аналізувати 
обставини що 
виключають 
злочинність діяння 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 14. Поняття 
судимості. Обмежувальні 
заходи. Інші заходи 
кримінально-правового 

2/2 Розуміти поняття 
судимості 

Написання 
тестів, ессе 

4 



характеру. Заходи 
кримінально-правового 
характеру щодо юридичних 
осіб. 

    

Змістовий модуль 4. 
Тема 15. Покарання та його 
види 

2/2 Аналізувати 
покарання та його 
види … 

Здача 
практичної 
роботи 

2 

Тема 16. Призначення 
покарання 

2/1 Вміти призначати 
покарання 

Розв’язок 
задач 

4 

Тема 17. Звільнення від 
покарання 

2/1 Застосовувати 
норми щодо 
звільнення  від 
покарання 

Виконання 
самостійної 
роботи (в т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 18. Судимість. ЇЇ 
значення та місце в 
механізмі кримінальної 
відповідальності 

2/1 Розуміти судимість. 
ЇЇ значення та місце 
в механізмі 
кримінальної 
відповідальності 

Виконання 
самостійної 
роботи (в т.ч. в 
elearn) 

4 

Тема 19. Особливості 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання неповнолітніх 

2/ Вміти застосовувати 
особливості 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання 
неповнолітніх 

Розв’язок 
задач Здача 
практичної 
роботи. 

4 

Всього за 3 семестр 70 
Екзамен    30 
Всього за курс 100 

 

Кримінальне право (Особлива частина). Ч.1 
 

 

Тема 

Години 
(лекції/лабо 

раторні, 
практичні, 

семінарські) 

 
Результати 
навчання 

 

Завдання 

 
Оцінюва 

ння 

4 семестр 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, система і 
значення особливої частини 
кримінального права. 
Наукові основи кваліфікації 
злочинів 

2/3 Розуміти основи 
кваліфікації 
злочинів 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

7 

Тема 2. Злочини проти 
основ національної безпеки 
України 

4/6 Розрізняти серед 
інших злочинів 
злочини проти 
основ національної 
безпеки України 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

7 

Тема 3. Злочини у сфері 
охорони державної 
таємниці, недоторканості 
державних  кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

2/4 Вміти аналізувати. 
злочини у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних 

Розв’язок 
задач 

7 
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  кордонів, 
забезпечення 
призову та 
мобілізації 

  

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Злочини проти 
життя і здоров’я особи 

6/6 Аналізувати 
злочини   проти 
життя і здоров’я 
особи 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

7 

Тема 5. Злочини проти волі, 
честі та гідності особи 

2/4 Розрізняти злочини 
проти волі, честі та 
гідності особи 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

7 

Тема 6. Злочини проти 
статевої свободи та статевої 
недоторканості особи 

2/5 Розуміти  та 
розрізняти злочини 
проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості 
особи 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи. 

7 

Тема 7. Злочини проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

2/4 Аналізувати 
злочини   проти 
виборчих, трудових 
та інших особистих 
прав і свобод 
людини і 
громадянина 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

7 

Змістовий модуль 3. 
Тема 8. Злочини проти 
власності 

6/4 Аналізувати 
поняття права 
власності та 
злочини проти 
власності 

Написання 
тестів, ессе 

7 

Тема 9. Злочини у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

2/4 Розуміти та 
розрізняти злочини 
у сфері службової 
діяльності 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

7 

Тема 10. Основні інститути 
особливої частини 
кримінального  права 
іноземних держав 

2/4 Аналізувати 
основні  інститути 
особливої   частини 
кримінального 
права іноземних 
держав 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

7 

Всього за 4 семестр 70 
Екзамен    30 
Всього за курс 100 
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Кримінальне право (Особлива частина). Ч.2 
 

 

Тема 

Години 
(лекції/лабо 

раторні, 
практичні, 

семінарські) 

 
Результати 
навчання 

 

Завдання 

 
Оцінюва 

ння 

5 семестр 
Змістовий модуль 4 

Тема 11. Злочини проти 
авторитету органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування 
та об’єднання громадян та 
злочини проти журналістів 

2/2 Аналізувати 
злочини    проти 
авторитету органів 
державної   влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднання 
громадян 

Написання 
тестів, ессе 

6 

Тема 12. Злочини проти 
громадського порядку та 
моральності 

2/2 Розрізняти з поміж 
інших злочинів 
злочини  проти 
громадського 
порядку   та 
моральності 

Розв’язок 
задач 

6 

Тема 13. Злочини проти 
правосуддя 

2/4 Знати злочини 
проти правосуддя 

Розв’язок 
задач 

6 

Змістовий модуль 5 
Тема 14. Злочини в сфері 
господарської діяльності 

4/2 Розуміти сферу 
застосування 
господарських 
злочинів 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

6 

Тема 15. Злочини проти 
довкілля 

4/2 Аналізувати, 
розуміти та 
розрізняти злочини 
проти довкілля 

Написання 
тестів, ессе 

6 

Тема 16. Злочини у сфері 
використання електронно - 
обчислювальних машин, 
систем та комп’ютерних 
мереж і мереж 
електрозв’язку 

2/2 Знати категорію 
злочинів,  які 
вчиняються у сфері 
використання 
електронно  - 
обчислювальних 
машин 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

6 

Змістовий модуль 6 
Тема 17. Злочини проти 
громадської безпеки 

2/2 Аналізувати 
злочини проти 
громадської безпеки 

Написання 
тестів, ессе 

5 

Тема 18. Злочини проти 
безпеки виробництва 

2/2 Розрізняти  та 
аналізувати злочини 
проти безпеки 
виробництва 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

6 

Тема 19. Злочини проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

2/2 Вміти  робити 
кваліфікацію 
злочинам   проти 
безпеки руху та 
експлуатації 
транспорту 

Розв’язок 
задач. Здача 
практичної 
роботи 

6 
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Змістовий модуль 7 
Тема 20. Злочини в сфері 
обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів 

2/2 Розуміти, що таке 
наркотичні  засоби, 
психотропні 
речовини    та 
прекурсори 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

5 

Тема 21. Злочини проти 
встановленого порядку 
несення військової служби 

2/2 Аналізувати 
злочини  проти 
встановленого 
порядку несення 
військової служби 

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

6 

Тема 22. Злочини проти 
миру, безпеки людства та 
міжнародного порядку 

2/2 Розуміти, 
розрізняти злочини 
проти миру, безпеки 
людства та 
міжнародного 
порядку 

Написання 
тестів, ессе 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

6 

Всього за 5 семестр 70 
Екзамен    30 
Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


