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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс теоретичних положень та 

практичних завдань щодо аналізу кримінально-правових норм, які визначають 

злочинність діяння, визначають підстави та умови звільнення від кримінальної 

відповідальності, встановлюють вид та розмір покарання, звільнення від покарання та 

його відбування, особливості застосування інших заходів кримінально-правового 

характеру, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення кримінального права 

2. Елементи складу кримінального правопорушення 

3. Окремі інститути вчення про злочин 

4. Вчення про заходи кримінально-правового характеру 

5. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених 

Розділами I-V Особливої частини КК України. 

6. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених 

Розділами VI-X Особливої частини КК України. 

7. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених 

Розділами XІ-XV Особливої частини КК України. 

8. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених 

Розділами XІ-XV Особливої частини КК України. 

Кримінальне право регулює широке коло суспільних відносин, які виникають між 

державою та особою унаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь (злочинів) та 

відповідного обов’язку особи понести покарання визначеного законом виду та міри. 

Основними джерелами цієї галузі виступають Конституція України, Кримінальний 

кодекс України, міжнародно-правові договори, рішення Конституційного Суду України, 

судові прецеденти (Верховного Суду, Європейського Суду з прав людини). 

Застосування кримінального законодавства за наявності чисельних та подекуди 

несистемних змін до нього носить надзвичайно складний характер. Важливо, щоб 

випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями у галузі 

правової охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку 

та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України. 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне України» є формування у 

студентів ґрунтовних знань кримінального законодавства, розуміння ними змісту 

кримінально-правових понять, вміння вірно тлумачити положення кримінального 

закону та застосовувати їх у практичній діяльності.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Кримінальне право України» є набуття 

студентами знань та розуміння норм кримінального законодавства України, формування 

умінь та навичок самостійно тлумачити й застосовувати відповідні правові приписи, з 

урахуванням конкретних прикладів слідчо-судової та прокурорської практики. 

3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 систему Кримінального кодексу України; 

 чинне кримінальне законодавство й інші нормативно-правові акти, необхідні для 

оволодіння відповідними темами; 

 зміст інститутів Загальної та Особливої частини кримінального права України та 

їх взаємозв’язок;  

 роз’яснення Верховного Суду з питань застосування  норм Загальної та Особливої 

частини КК; 



 позицію слідчої та судової практики стосовно застосування положень Загальної та 

Особливої частини КК; 

вміти: 

 тлумачити положення КК, належно володіючи при цьому кримінально-правовими 

категоріями та поняттями; 

 вирішувати питання про наявність чи відсутність ознак конкретного складу 

злочину та караність суспільно-небезпечних діянь із врахуванням положень Загальної 

частини кримінального права України; 

 визначати зміст елементів конкретного виду злочинів та ознак, що їх 

характеризують; на основі отриманих знань правильно застосовувати положення КК 

при вирішенні конкретних питань. 

4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 98 

семінарські заняття / 

практичні  

70 

самостійна робота 252 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3, 4, 5 081 Право 2, 3 нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

Лекції заняття сам. 

Роб. 

Модуль 1. Загальні положення кримінального права 

1. Кримінально-правова політика 2 - 6 

2. Предмет, метод, система, завдання і функції 

кримінального права 

2 2 6 

3. Закон про кримінальну відповідальність 2 2 6 

4. Поняття кримінального правопорушення 2 2 6 

5. Кримінальна відповідальність 2 - 8 

6. Склад кримінального правопорушення 2 - 8 

Модуль 2. Елементи складу кримінального правопорушення 

7. Об’єкт кримінального правопорушення 2 2 8 

8. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 4 2 6 

9. Суб’єкт кримінального правопорушення 2 2 10 

10. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення 2 2 10 

Модуль 3. Окремі інститути вчення про злочин 

11. Стадії вчинення злочину 2 2 6 

12. Співучасть у злочині 2 2 6 

13. Множинність злочинів 2 2 6 

14. Обставини, що виключають злочинність діяння 2 2 6 

15. Звільнення від кримінальної відповідальності 2 2 6 

Модуль 4. Вчення про заходи кримінально-правового характеру 

16. Поняття та система заходів кримінально-правового 

характеру 

2 2 6 

17. Покарання, його мета та система 2 - 6 

18. Призначення покарання 2 2 6 



19. Звільнення від покарання та його відбування 2 2 6 

20. Інші заходи кримінально-правового характеру 2 - 6 

21. Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб 

2 - 6 

22. Кримінальна відповідальність неповнолітніх 2 - 6 

Модуль 5. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, 

передбачених Розділами I-V Особливої частини КК України 

23. Злочини проти основ національної безпеки України 2 2 6 

24. Злочини проти життя та здоров’я особи 4 2 6 

25. Злочини проти волі, честі та гідності особи 2 2 6 

26. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 

2 2 6 

27. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина 

2 2 6 

Модуль 6. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, 

передбачених Розділами VI-X Особливої частини КК України 

28. Злочини проти власності 4 2 6 

29. Злочини у сфері господарської діяльності 4 2 6 

30. Злочини проти довкілля 2 2 6 

31. Злочини проти громадської безпеки 2 2 6 

32. Злочини проти безпеки виробництва 2 2 6 

Модуль 7. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, 

передбачених Розділами XІ-XV Особливої частини КК України 

33. Злочини проти  безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

2 2 6 

34. Злочини проти громадського порядку та моральності 2 2 6 

35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або 

інші злочини проти здоров’я населення 

4 2 6 

36. Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації 

2 2 6 

37. Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 

злочини проти журналістів 

2 2 6 

Модуль 8. Поняття, система та кримінально-правова характеристика злочинів, 

передбачених Розділами XІ-XV Особливої частини КК України 

38. Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 

2 2 6 

39. Злочини у сфері службової діяльності та діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг 

4 2 6 

40. Злочини проти правосуддя 4 2 6 

41. Злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові злочини) 

2 2 6 

42. Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

2 2 6 

ЗАГ.: 98 70 252 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 



письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових 

завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в 

Методичних вказівках для самостійної роботи, письмових експрес-опитувань на 

семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових індивідуальних завдань, 

курсових робіт (за вибором студента)  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття курсу.  
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