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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

       Кримінальне право є однією з профілюючих дисциплін, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності та 

вивчаються у вищих навчальних закладах. 

       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.  

        Навчальна дисципліна вивчає основні теоретичні положення сучасної науки 

кримінального права та практику їх застосування. Дисципліна належить до 

фундаментальних і профілюючих. Нею передбачається вивчення комплексу кримінально-

правових інститутів кримінального права та основних положень Закону про кримінальну 

відповідальність, постанов Пленуму Верховного Суду України, рішень Конституційного 

Суду України та рішень Європейського суду з прав людини. Вивчається протягом 5 та 6 

семестрів. Її призначенням є опанування студентами теоретичного матеріалу згідно з 

навчальною програмою дисципліни. 

2. Мета та завдання дисципліни. 
       Метою вивчення навчальної дисципліни “Кримінальне право” є: 

1) Навчальна: 

- поглиблене вивчення усіх положень кримінального законодавства та практики його 

застосування; 

- засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових 

інститутів, зокрема, досконале знання законодавчих та теоретичних питань, які 

стосуються підстав кримінальної відповідальності, чинності закону в часі та просторі, 

поняття злочину та його видів, стадій вчинення злочину, складу злочину, співучасті у 

злочині, множини злочинів, звільнення від кримінальної відповідальності, поняття та мета 

покарання, його видів, призначення  покарання і звільнення від нього та деякі інші;  

- набуття навичок і вмінь ефективного застосування чинного законодавства при виконанні 

практичних завдань, встановлення істини, захисту прав та свобод людини; 

- формування навичок прийняття юридичних рішень та визначення кваліфікації злочину 

відповідно до статей Кримінального кодексу України. 

2) Виховна: 

           Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних 

концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці 

кримінального права, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб 

мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що 

допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. 

Основними завданнями дисципліни« Кримінальне право Загальна частина» є: 
          - формування у студентів глибоких теоретичних та практичних знань, щодо 

використання їх у своїй професійній діяльності.  

          - вивчення курсу має сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до 

кримінального закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних 

інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань; 

          До основних завдань курсу «Кримінальне право Особлива частина» належить: 

           - вивчення студентами норм, що встановлюють, які конкретні суспільно небезпечні 

діяння є злочинами, які види покарань і в яких межах можуть бути застосовані до осіб, що 

їх вчинили; 

 -розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем 

кримінального права; 

- формування у студентів базових знань про основні склади злочинів, які містить 

Особлива частина Кримінального кодексу України; 

- аналіз та узагальнення судової практики в сфері застосування кримінального 

законодавства. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- поняття, предмет, принципи та основні положення кримінального права України; 

- поняття та види основних складів злочинів, які містить Особлива частина 

Кримінального кодексу України; 

       - положення рішень Конституційного Суду України та положення постанов Пленуму 

Верховного Суду України щодо окремих проблемних питань застосування кримінального 

законодавства на практиці; 

- основні положення науки кримінального права. 

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- самостійно аналізувати норми чинного кримінального законодавства; 

- визначати окремі види злочинів, самостійно проводити кваліфікацію злочинів; 

- вміти розмежовувати кримінально-правові норми між собою та відмежовувати їх 

від інших суспільно небезпечних діянь; 

- застосовувати норми кримінального права на практиці: аргументувати своє 

рішення щодо питання кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, 

посилаючись на положення чинного кримінального закону, положення рішень 

Конституційного Суду України та положення Пленуму Верховного Суду України; 

- аналізувати навчальну та наукову літературу, а також аналізувати та узагальнювати 

судову практику в галузі кримінального права. 

 

           3. Пререквізити.  Для продуктивного вивчення дисципліни "Кримінальне право" 

студент повинен попередньо вивчити засвоїти навчальні дисципліни "Теорія держави і 

права", "Судові та правоохоронні органи України", "Логіка", "Конституційне право".  

 

          4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання). 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні: 

           Інтегральна компетентність  
       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

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.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

 



Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

ФК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

ФК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини.  

ФК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права.  

ФК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

ФК7. 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. 

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

ФК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності.  

ФК14. 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.  

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

         Отримуються наступні програмні результати навчання: в ході вивчення курсу 

студенти можуть аналізувати норми Кримінального права , проводити їх аналіз , 

використовувати при вирішенні правових питань та ситуацій, встановлювати підстави 

виникнення того чи іншого спору та шлях його вирішення по суті. 

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. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички  

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.   



ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
5. Опис навчальної дисципліни  

«Кримінальне право»  є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена 

навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю– 

«Правознавство» для обов’язкового вивчення студентами. Вона вивчається на другому та 

третьому курсах. 

Кримінальне право, як галузь права включає Загальну та Особливу частини, кожна з 

яких становить собою самостійну частину навчальної дисципліни, яка вивчається 

протягом чотирьох семестрів. Крім лекційного курсу, передбачене проведення 

практичних занять з основних тем.  Протягом п’ятого та шостого семестру студенти 

вивчають Особливу частину кримінального права України, складають залік та екзамен з 

усього курсу дисципліни «Кримінальне право». Також у четвертому семестрі передбачено 

написання та захист студентами курсової роботи з «Загальної частини» дисципліни 

«Кримінальне право». 

Вивчення кримінального права України, зокрема «Особливої частини» 

підпорядковується меті формування юриста з ґрунтовним знанням кримінального 

законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити 

положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності; 

також метою вивчення дисципліни є виховання неухильної поваги до закону, дотримання 

законності у всіх формах правозастосовної діяльності, відповідальності за порушення 

прав і свобод людини і громадянина в державі. 

Навчальна дисципліна вивчає основні теоретичні положеня сучасної науки 

кримінального права та практику їх застосування, а також основні закономірності та 

тенденції розвитку вчень про злочин та покарання в Україні та зарубіжних країнах. 

Дисципліна належить до фундаментальних і профілюючих. Нею передбачається вивчення 

комплексу кримінально-правових інститутів теорії кримінального права та основних 

положень Закону про кримінальну відповідальність, постанов Пленуму Верховного Суду 

України, а також окремих положень актів зарубіжного законодавства.  

Навчальна дисципліна «Кримінальне право Загальна частина» є спеціальним 

начальним курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Бакалавр» в обсязі за ІІІ семестр - 174 годин, з яких лекцій 40 год., практичні 

заняття 36 год., та самостійна робота  98   год. Форма підсумкового контролю екзамен.  

«Кримінальне право Особлива частина» За IV семестр – 70 годин, з яких лекцій 

40 годин, практичні заняття - 30 годин та самостійна робота   годин. Форма 

підсумкового контролю – диф.залік. За V семестр – 120 годин, з яких лекцій 20 годин, 

практичні заняття - 20 годин та самостійна робота 80 годин. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. 



 Навчальний курс  розрахований на студентів закладів вищої освіти . Він 

побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної 

роботи зi студентами та самостійну роботу студентів. 
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Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

ес
т
р

 

Кількість Кількість годин 

Вид підсум-

кового 

контролю 
кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 2 3-й  76 40 36   98  екзамен 

Заочна 2 3-й         екзамен 

Денна 3 4-й  70 40 30     диф.залік 

Заочна 3 4-й         диф.залік 

Денна 4 5-й  120 20 20   80  екзамен 

Заочна 4 5-й         екзамен 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 (Загальна частина) 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання і система 

кримінального права. Наука кримінального права. 

  

2 

 

- 

 

 

  

6 

      

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність.     2   2  

 

   4       

Тема3. Кримінальна відповідальність.  2 2   4       

Тема 4. Злочин і його види.  2 2   6       

Тема 5. Стадії вчинення злочину.  2 2   4       

Тема 6.Склад злочину.  2 2   6       

Тема 7. Об’єкт і предмет злочину.  2 2   4       

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.  2 2   6       

Тема 9. Суб’єкт злочину.  2 2   4       

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.  2 2   4       

Разом за ЗМ1:  20 18   48       

                       Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 



Тема 11. Співучасть у злочині.  2 2   4       

Тема 12. Множина злочинів.  2 2   4       

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність 

діяння. 

 2 2   4       

Тема 14. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 2 2   4       

Тема 15..Покарання та його види.      2   2  

 

   4       

Тема 16. Призначення покарання.     2   2    4       

Тема 17.Звільнення від покарання та його 

відбування. 

    2   2    4       

Тема 18.Судимість. Погашення і зняття судимості     2   2    4       

Тема 19.Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування. 

    2 2    4       

Тема 20. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. 

    2  2    6       

Разом за ЗМ2:  20 18   50       

Всього годин: 174  40 36   98       

                      Теми лекційних занять Змістовий модуль 1  (Особлива 

частина) 

Тема 1. Злочини проти основ національної безпеки 

України. 

 4 

 

 4  

 

  

 

      

Тема 2. Злочини проти життя та здоров‵я особи.     6  4  

 

          

Тема 3. Злочини проти волі, честі та гідності 

особи.  

 6 4          

Тема 4. Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

 4 4          

Разом за ЗМ1:  20 16          

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 5. Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

 4 2          

Тема 6. Злочини проти власності.  4 4          

Тема7.Злочини у сфері господарської діяльності.  4 2          

Тема 8.  Злочини проти довкілля.  4 2          

Тема 9. Злочини проти громадської безпеки.  4 4          

Разом за ЗМ2:  20 14          

Всього годин:  70  40 30          

Теми лекційних занять Змістовий модуль 3 

Тема 1: Злочини проти безпеки виробництва.  2 2   5       

Тема 2: Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

 2 2   10       

Тема 3: Злочини проти громадського порядку та 

моральності. 

 2 2   10       

Тема 4: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

та інші злочини проти здоров’я населення. 

 2 2   5       

Тема 5: Злочини у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів. 

 1 1   10       

Разом за ЗМ3:  9 9   40       



                              Теми лекційних занять Змістовий модуль 4 

Тема 6: Злочини проти авторитету органів влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян та злочини проти журналістів. 

 2 2   5       

Тема 7: Злочини у сфері ЕОМ (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку 

 1 1   15       

Тема 8: Злочини у сфері службової діяльності.  2 2   5       
Тема 9. Злочини проти правосуддя.  2 2   5       
Тема 10. Злочини проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові злочини) 
 2 2   5       

Тема 11.Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 
 2 2   5       

Разом за ЗМ4:  11 11   40       

Усього годин 120  20 20   80       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Тема: «Поняття, предмет, завдання і система кримінального 

права. Наука кримінального права». 

1.Тлумачення в кримінальному праві. 

2. Види і способи тлумачення окремих положень КК та інших 

джерел кримінального права України. 

1.Кримінальне право в системі національного права. 2.Ґенеза і 

3.Доктрини кримінального права.  

4.Сучасна кримінально-правова політика.  

5.Принципи кримінального права.  

6.Реформи кримінального права.  

7.Форми існування кримінального права.  

8.Закон про кримінальну відповідальність,його чинність і дія. 

9.Форми існування кримінального права.  

10.Закон про кримінальну відповідальність в системі форм 

кримінального права.  

11. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу 

України. 

6 

 

2.  Тема: «Закон про кримінальну відповідальність». 

1. Поняття джерела кримінального права. Основні джерела 

сучасного кримінального права України.  

2. Конституція України як джерело кримінального права 

України.  

3. Загальна характеристика чинного КК України  

4. Міжнародні договори як джерела кримінального права 

України. 

5. Рішення Конституційного Суду України як джерело 

кримінального права України.  

6. Нормативно-правові акти, які містять окремі положення 

кримінально-правового характеру чи частково визначають зміст 

окремих кримінально-правових норм. кримінально-правове 

значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.  

7. Поняття та зміст чинності КК та інших джерел кримінального 

4 



права України в часі.  

8. Поняття та зміст чинності КК та інших джерел кримінального 

права України у просторі. 

3.  Тема: «Кримінальна відповідальність» 

1.Кримінальна відповідальність як вид юридичної 

відповідальності. 

2.Структура кримінально-правових відносин. 

3.Підстави кримінальної відповідальності 

4.Юридичні підстави кримінальної відповідальності в науці. 

5.Юридичні підстави кримінальної відповідальності в 

законодавстві. 

6.Межі кримінальної відповідальності. 

7.Зміст тпа реалізація кримінальної відповідальності. 
 
 

4 

4.  Тема : «Злочин і його види» 

1. Поняття злочину за КК України.  

2. Ознаки злочину, їх загальна характеристика.  

3. Поняття малозначного діяння, що формально містить ознаки 

злочину.  

4. Класифікація злочинів у кримінальному праві..  

5. Критерії класифікація злочинів, її значення. 

 6. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. 

6 

5.  Тема : «Стадії вчинення злочину» 

1.Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним 

законодавством. 

2.Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів в 

залежності від особливостей конструкції складу злочину. 

3.Поняття готування до злочину. 

4.Поняття замаху на злочин. 

5.Добровільна відмова при незакінченому злочині, її поняття та 

ознаки. 

6.Підстави усунення кримінальної відповідальності за 

добровільну відмову від доведення злочину до кінця. 

7.Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови 

доведення злочину до кінця. 

4 

6.  Тема : «Склад злочину» 

1. Основні функції юридичного складу злочину в механізмі 

кримінально-правового регулювання.  

2. Поняття складу злочину.  

3. Ознаки складу злочину.  

4. Загальна структура юридичного складу злочину, її складові 

частини.  

5. Критерії класифікації видів складів злочину. 

6 

7.  Тема : «Об’єкт і предмет злочину». 

1.Поняття об’єкта злочину.  

2. Види об’єктів злочинів.  

3. Родовий (спеціальний) об’єкт злочинів.  

4. Безпосередній об’єкт злочину.  

5. Предмет злочину.  

6. Потерпілий від злочину як факультативний елемент, що 

характеризує об’єкт злочину. 

4 



8.  Тема : «Об’єктивна сторона злочину». 

1. Поняття об’єктивної сторони складу злочину та її 

кримінально-правове значення.  

2. Елементи об’єктивної сторони складу злочину. 

 3. Діяння як обов’язковий елемент об’єктивної сторони складу 

злочину.  

4. Бездіяльність як окрема форма діяння за кримінальним правом 

України.  

5. Суспільне небезпечні наслідки злочину: поняття, види, 

кримінально-правове значення.  

6. Причинний зв’язок між діянням і наслідками як один із видів 

зв’язку між елементами складу злочину.  

7. Інші факультативні елементи, що характеризують об’єктивну 

сторону складу злочину. 

6 

9.  Тема: «Суб’єкт злочину». 

1. Поняття, ознаки та види суб’єкта злочину.  

2. Поняття, ознаки та значення спеціального суб’єкта.  

3. Поняття неосудності, її юридичні та медичні критерії.  

4. Поняття обмеженої осудності, її юридичні та медичні критерії 

. 

 5. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані 

сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів 

або інших одурманюючих речовин. 

4 

10.  Тема: «Суб’єктивна сторона злочину». 

1. Поняття, ознаки та значення суб'єктивної сторони складу 

злочину. 2. Поняття і форми вини.  

3. Поняття та види умислу.  

4. Поняття та види необережності. 

 5. Подвійна (змішана) форма вини.  

6. Невинне заподіяння шкоди (казус).  

7. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.  

8. Юридична та фактична помилка та їх вплив на кримінальну 

відповідальність. 

4 

Змістовий модуль 2 
11.  Тема: « Співучасть у злочині». 

1. Поняття співучасті, ознаки які характеризують співучасть.  

2. Форми співучасті у злочині.  

3. Види співучасників та їх характеристика.  

4. Зміст спеціальних питань кримінальної відповідальності за 

співучасть.  

5. Добровільна відмова співучасників. 

4 

12. Тема: « Множина злочинів». 

1. Поняття та види одиничного злочину.  

2. Поняття та види множинності злочинів.  

3. Поняття, ознаки та види повторності злочинів.  

4. Поняття, ознаки сукупності злочинів. 

 5. Види сукупності злочинів.  

6. Поняття, види рецидиву злочинів.  

7.Юридичні наслідки рецидиву. 

4 

13. Тема: «Обставини, що виключають злочинність діяння». 

1. Поняття, ознаки, види обставин, що виключають злочинність 

діяння.  

4 



2. Необхідна оборона.  

3. Уявна оборона.  

4. Затримання особи, яка вчинила злочин.  

5. Крайня необхідність.  

6. Фізичний або психічний примус.  

7. Виконання наказу або розпорядження. 

 8. Діяння, пов’язане з ризиком.  

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття діяльності організованої групи чи злочинної 

організації. 

14. Тема: «Звільнення від кримінальної відповідальності». 

1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності.  

2. Кримінальна відповідальність як елемент механізму 

кримінально-правового регулювання: юридична природа, 

основний зміст, функції.  

3. Форми кримінальної відповідальності. 

 4. Підстави кримінальної відповідальності. 

4 

15. Тема: «.Покарання та його види». 

1. Поняття та основні ознаки покарання. 

 2. Мета покарання за кримінальним законодавством.  

3. Система видів покарань за КК її ознаки.  

4. Класифікація видів покарань.  

5. Штраф як вид кримінального покарання. 

 6. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 

або кваліфікаційного класу.  

7. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю.  

8. Громадські роботи. 

 9. Виправні роботи.  

10. Службові обмеження для військовослужбовців.  

11. Конфіскація майна.  

12. Арешт. 

 13. Обмеження волі.  

14. Тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. 

 15. Позбавлення волі на певний строк.  

16. Довічне позбавлення волі. 
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16. Тема: «Призначення покарання». 

1.Призначення покарання як специфічний етап застосування 

кримінально-правових норм.  

2. Загальні засади призначення покарання, їх юридична природа 

та загальний зміст.  

3. Загальні правила призначення покарання за КК України.  

4. Загальна характеристика обставин, що пом’якшують 

покарання.  

5. Загальна характеристика обставин, що обтяжують покарання. 

6. Види (способи) призначення більш м'якого покарання, ніж 

передбачено законом. 

 7. Призначення покарання по сукупності злочинів. 8. 

Призначення покарання по сукупності вироків. 9. Правила 

складання покарань і зарахування строку ув’язнення. 
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17. Тема: «.Звільнення від покарання та його відбування». 4 



1. Поняття, сутність звільнення від кримінального покарання та 

його відбування. 

 2. Види звільнення від кримінального покарання та його 

відбування.  

3. Звільнення від покарання через втрату суспільної небезпеки 

особи, що вчинила злочин. 

 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

5. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.  

6. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку.  

7. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

 8. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. 

 9. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до трьох років.  

10. Звільнення від покарання за хворобою. 

18. Тема: «Судимість. Погашення і зняття судимості». 

1. Поняття судимості, загально-правові та кримінально-правові 

наслідки судимості. 

 2. Обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має 

судимості.  

3. Погашення судимості: поняття, загальні умови та строки. 

 4. Особливості обчислення строків погашення судимості при 

перебігу давності виконання вироку, при умовно-достроковому 

звільненні від покарання чи заміні його більш м’яким.  

5. Переривання строку погашення судимості.  

6. Зняття судимості: поняття, умови та підстави, що передбачені 

КК України. 
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19. Тема: «Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування». 

1. Поняття та види заходів кримінально-правового характеру.  

2. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.  

3. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 

характеру.  

4. Види примусових заходів медичного характеру.  

5. Особливості застосування окремих видів примусових заходів 

медичного характеру, що передбачені КК України.  

6. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб та підстави їх застосування.  

7. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-

правового характеру.  

8. Види заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб.  

9. Обмежувальні заходи що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство. 

4 

20. Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх. 

1.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як 

прояв гуманізму кримінального законодавства України. 

2.Звільнення неповнолітніх ьвід кримінальної відповідальності 

3.Підстави та порядок такого звільнення. 

4.Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, їх 
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характеристика. 

5. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з 

випробуванням. 

6.Заміна кримінального покарання примусовими заходами 

виховного характеру. Підстави заміни. Види примусових заходів 

виховного характеру. 

Разом: 98 

                       Змістовий модуль 1 (Особлива частина)  

1. Тема : « Поняття , система та значення Особливої частини 

кримінального права». 

1. Назвіть дати прийняття та набрання чинності КК України?  

2. Дайте визначення поняття Особливої частини КК.  

3. Поясніть причини необхідності внесення змін та доповнень до 

Особливої частини КК 1960 р.  

4. Що являє собою система Особливої частини кримінального 

права  

5. Опишіть структуру Особливої частини чинного КК. 

6. Дайте визначення поняття «кваліфікація злочину». 

7. Перелічіть етапи кваліфікації злочину. 

8. Перелічіть умови правильної кваліфікації злочинів. 

9. У чому полягає значення правильної кваліфікації злочину 

поряд із призначенням покарання? 

10. Поясніть співвідношення конкуренції статей кримінального 

закону із сукупністю злочинів. 

 

2. Тема : «Злочини проти життя та здоров‵я особи» 

1. Дайте поняття визначення «вбивство», перелічіть види 

вбивств?  

2. Поясніть сутність «простого» вбивства.   

3. Назвіть основні обставини, що є обтяжуючими при вчиненні 

вбивства, чи є їх перелік, закріплений у КК, вичерпним?   

4. Дайте поняття та поясніть сутність привілейованого вбивства. 

5. У чому полягає відмінність вбивства через необережність від 

інших злочинів, наслідком яких є смерть потерпілої особи? 

 

3. Тема : « Злочини проти волі, честі та гідності особи». 

1. Надайте загальну характеристику злочинів проти волі, честі та 

гідності особи.  

2. Надайте кримінально-правову характеристику злочину 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». 

3. Поясніть відмежування захоплення заручників від 

позбавлення волі або викрадення людини.  

4. Розкрийте сутність злочину: «Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини: аналіз юридичних складів 

злочину».  

5. Поясніть особливості кваліфікації незаконного поміщення в 

психіатричний заклад. 

 

4. Тема : « Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи». 

1. Надайте загальну характеристику злочинам проти статевої 

свободи і статевої недоторканності особи. 

2. Надайте кримінально-правову характеристику зґвалтуванню. 

3. Назвіть кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

зґвалтування. 

 



4.У чому полягає сутність добровільної відмови при 

зґвалтуванні? 

5. Поясніть особливості кваліфікації статевих злочинів за 

сукупністю. 

 Змістовий модуль 2  

5. Тема : « Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина» 

1. Дайте загальну характеристику злочинам проти виборчих прав 

громадян. 

2. Назвіть форми вчинення злочину, передбаченого ст. 157 КК  

«Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати 

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з 

референдуму чи діяльності офіційного спостерігача».  

3. Визначте предмет злочину «Фальсифікація виборчих 

документів, документів референдуму чи фальсифікація 

підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до 

органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація 

відомостей Державного реєстру виборців».  

 4. Надайте характеристику об’єктивної сторони фальсифікації 

виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікації 

підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до 

органів Державного реєстру виборців чи фальсифікації 

відомостей Державного реєстру виборців.  

 5. Назвіть ознаки суб’єкта злочину «Порушення таємниці 

голосування». 

 

6. Тема : « Злочини проти власності». 

1.Надайте загальну характеристику злочинам проти власності.  

2. Поясніть, якими ознаками відрізняється крадіжка від інших 

злочинів проти власності.   

3. Назвіть об’єктивні та суб’єктивні ознаки грабежу.  

 4. Поясніть, у чому особливість об’єкта злочину «Розбій»?  

            5. Назвіть кваліфікуючі ознаки вимагання.  

 

 

7. Тема : « Злочини у сфері господарської діяльності». 

1. Надайте визначення поняття злочинів у сфері господарської 

діяльності.  

2. Які злочини належать до таких, що посягають на 

встановлений порядок виготовлення і використання документів 

у господарській діяльності?  

3. Надайте кримінально-правову характеристику злочину, 

передбаченого ст. 199 КК.  

4. Опишіть об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину, 

передбаченого ст. 216 КК «Незаконне виготовлення, 

підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, 

одержаних чи підроблених контрольних марок».  

5. Надайте кримінально-правову характеристику злочину, 

передбаченого ст. 224 КК. 

 

8. Тема : « Злочии проти довкілля» 

1. Надайте загальну характеристику злочинам проти довкіл-ля.

  

2. Поясніть, що є предметом злочину  «Порушення правил 

екологічної безпеки»?  

 



3. Зазначте, коли настає момент закінчення злочину: 

«Забруднення атмосферного повітря»?   

4. Розкрийте об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину: 

«Порушення правил охорони вод».  

5. Надайте кримінально-правову характеристику злочи-ну: 

«Порушення ветеринарних правил». 

 

9. Тема : «Злочини проти громадської безпеки». 

1.Надайте загальну характеристику злочинам проти громадської 

безпеки. 

2. Поясніть, коли злочин «Створення злочинної організації» 

вважається закінченим?   

3. У чому полягає зміст «заздалегідь не обіцяного сприяння» 

учасникам злочинних організацій та укриттю їх злочинної 

діяльності для кваліфікації діяння за ст. 256 КК?   

4. Назвіть форми та ознаки бандитизму.  

5. Зазначте момент закінчення злочину «Створення не 

передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». 

 

Разом 

 

 

Змістовий модуль 3  

1. Тема : «Злочини проти безпеки виробництва». 

1.Що являє собою діяння при вчиненні злочинів проти безпеки 

виробництва. 

2.Які види суспільно небезпечних наслідків передбачені в 

нормах КК України, що забезпечують безпеку виробництва? 

3.Які форми вини притаманні суб‵єктивній стороні злочинів 

проти безпеки виробництва? 

4.Хто може бути визнаний суб‵єктом злочинів проти безпеки 

виробництва? 

5.Що охоплюєкваліфікуюча ознака «інші тяжкі наслідки» , яка 

притаманна всім злочинам Розділу Х ККУкраїни. 

6.Чи є наслідком заподіяння шкоди здоров‵ю потерпілих у 

злочині. 
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2. Тема : « Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту». 

1.Які є кваліфікуючі ознаки злоинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

2.Чим відрізняється угон від захоплення транспорту? 

3.Які є особливості визначення предмету злочину при 

кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних 

засобів. 

10 

3. Тема : « Злочини проти громадського порядку та моральності». 

1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти 

громадського порядку і моральності.  

2. Злочини проти громадського порядку: - групове порушення 

громадського порядку (ст. 293 КК); - масові заворушення (ст. 

294 КК); - заклики до вчинення дій, що загрожують 

громадському порядку (ст. 295 КК); - хуліганство (ст. 296 КК).  

3. Злочини проти моральності: - наруга над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297 КК); - 

створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 
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КК); - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією 

(ст. 303 КК); - втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність 

(ст. 304 КК). 

4. Тема : «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення». 

1.Якими юридичними та медичними ознаками характеризуютьс 

предмети злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших 

злочинів проти здоров‵я населення. 

2.Визначте вид та розмір наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорами. 

3.Яким чином визначається сумарна кількість наркотичних 

засобів різного роду. 

4.Що представляють собою особливо небезпечні наркотичні 

засоби та психотропні речовини. 

5.Якими формами незаконних дій з наркотичними засобами та 

психотропними речовинами представлена об‵єктивна сторона 

злочинів даної категорії. 

6.В чому полягає відмінність виробництва наркотиків, 

психотропних речовин та прекурсорів від їх виготовлення. 

7.Яке значення має мета вчинення незаконних дій з 

наркотичними засобами та психотропними речовинами. 
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5. Тема : « Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів». 

1. Поняття та види злочинів проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян 

та злочини проти журналістів.  

2. Загальна характеристика складу злочинів проти порядку 

управління за чинним кримінальним законодавством України.  

3. Злочини, що посягають на загальні засади управлінської 

діяльності в державі: - наруга над державними символами (ст. 

338 КК): особливості юридичних складів злочинів; - незаконне 

перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій (ст. 340 КК): аналіз юридичного складу 

злочину; - захоплення державних або громадських будівель чи 

споруд (ст. 341 КК): особливості об’єктивної та суб’єктивної 

сторін юридичного складу злочину; - самоправство (ст. 356 КК): 

особливості юридичного складу злочину.  

4. Злочини, що посягають на окремі блага та інтереси фізичних 

осіб як суб’єктів управлінської діяльності: - опір представникові 

влади, працівникові правоохоронного органу, державному 

виконавцю, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК): аналіз юридичних складів 

злочину, відмежування від інших злочинів, кваліфікація за 

сукупністю з іншими злочинами; - погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК): особливості 

юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з 

іншими злочинами; - посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громад- ського формування з 
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охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця (ст. 348 КК): аналіз юридичного складу 

злочину, відмежування від інших злочинів; - захоплення 

представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника (ст. 349 КК): аналіз юридичного складу злочину, 

відмежування від суміжних злочинів.  

Змістовий модуль 4 

      6. Тема : « Злочини проти авторитету органів влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини 

проти журналістів». 

1. Аналіз юридичного складу злочину, передбаченого ст. 342 КК 

України. 

2. Кримінально правова характеристика погрози або насильства 

щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України), 

та відмежування цього злочину від втручання в діяльність 

працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК України).  

3. Поняття державного чи громадського діяча як потерпілого від 

злочину, передбаченого (ст. 346 КК України).  

4. Аналіз юридичного складу злочину, передбаченого ст. 352 КК 

України.  

5. Поняття самоправства.  

6. Характеристика предмету злочину, передбаченого ст. 358 КК 

України. 

5 

7. Тема : « Злочини у сфері ЕОМ (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку». 
1.Несанкціоноване втручання в роботу електронн – обчислювальних 
машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи 

мереж елетрозв’язку. 

2. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту 
шкідливих прогграмних чи технічних засобів, а також їх 

розповсюдження або збут. 

3. Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-

обчислювальних машинах (компютерах), автоматизованих системах, 
компютерних мережах або зберігіється на носіях такої інформації, 

вчинені особою, яка має право доступу до неї. 
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8. Тема : « Злочини у сфері службової діяльності». 

1.Поняття та класифікація злочинів у сфері господарської 

діяльності, їх характеристика. 

2.Декриміналізація господарських злочинів як напрям 

кримінальної політики Української держави в сучасних умовах. 

3.Типові ознаки та властивості податкових злочинів. 

4.Узагальнені дані щодо способів ухилення від сплати податків. 

5.Основні види способів ухилення від сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів.  

6.Методика розслідування податкових злочинів.   

7. Поняття, підстави, порядок та суб’єкти проведення перевірки 

господарської діяльності на предмет дотримання вимог 

податкового законодавства України. 

8.Правові та організаційні основи запобігання ухилень від 

сплати податків. 
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9. Тема: «Злочини проти правосуддя» 

1. Злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не мають 

безпосереднього відношення до здійснення правосуддя (ст. ст. 

5 



376-379 КК).  

2. Невиконання судового рішення (ст. 382 КК): особливості 

об’єктивної сторони юридичних складів злочину, відмежування 

від інших злочинів.  

3. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 

383 КК): аналіз юридичних складів злочину. 

 4. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку 

(ст. 386 КК): особливості об’єктивної сторони юридичного 

складу злочину.  

5. Приховування злочину (ст. 396 КК): аналіз юридичного 

складу злочину. 

 6. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК): 

аналіз юридичного складу злочину.  

7. Порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК): 

аналіз юридичного складу злочину.  

8. Посягання на життя захисника чи представника особи у 

зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги 

(ст. 400 КК): аналіз юридичного складу злочину. 

10. Тема : «Злочини проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові злочини). 

1. Поняття та види військових злочинів. 

 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі . 
3. Злочини проти порядку проходження військової служби. 

 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його 

зберігання. 
 5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки. 

 6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших 

спеціальних служб. 

 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової 
таємниці. 

 8. Військові службові злочини . 

9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі 
воєнних дій. 

 10. Злочини проти законів і звичаїв війни. 
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11. Тема : «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку». 

1. Історія становлення інституту відповідальності за злочини 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку у 

кримінальному праві.  

2. Значення нюрнберзького спадщини для сучасності.  

3.Значення для встановлення відповідальності за злочини проти 

миру і безпеки людства та міжнародного правопорядку Статуту 

Токійського трибуналу 1946 р., Статуту Міжнародного 

трибуналу по Югославії 1993 р., Статуті Міжнародного 

військового трибуналу по Руанді 1994 р. 

 4. Роль Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН у сфері 

миру та безпеки людства.  

5. Особливості злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку та їх класифікація.  

6. Об’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку.  

7. Суб’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 
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6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: диф. залік, екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

«Кримінальне право( Загальна частина)» 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 
за(іспит) 

Сумарна 

к-ть балів 

   Змістовий модуль 1                       Змістовий модуль 2  
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100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 

3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

Т1, Т2 ... Т20– теми змістових модулів. 

 

 

 

 

«Кримінальне право( Особлива частина)» 

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

К-ть 
балів 

за( 

залік) 

Сумарна 
к-ть 

балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 100 

11 11 11 12 11 11 11 11 11 

  

Т1, Т2 ... Т9– теми змістових модулів. 

 

 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



 

  

 

 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т11– теми змістових модулів. 

 

 

7. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Конституція України (в редакції Закону від 15.03. 2016 р.). 

2.  Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-В [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

3.  Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 02 

квітня 2018 року: Офіц. текст. – К. : Правова єдність, 2018. – 208 с.  

4.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, 

В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. 

В. Чернєя. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 1104 с. 4. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. 

Мельника, М. І. Хавронюка. – 10-те вид., переробл. та допов. – Київ : ВД 

«Дакор», 2018. – 1360 с.  

6.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] / за заг. 

ред. Литвинова О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 528 с.  

7.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти 

власності / За ред. М. І. Хавронюка. – Київ : Дакор, 2017. – 448 с.  

8.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 

січня 2018 року / За заг. ред. Глунька В. В. – Київ: Видавничий дім 

«Професіонал», 2018. – 784 с.  

9.  Постанови пленумів Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів 

України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (ОФІЦ. ТЕКСТ) / 

Упоряд. С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 736 с 

10.  Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальному судочинстві / 

Упорядник Вереша Р. В. – К. : Алерта, 2018. – 280 с.  

11.  Кримінальне право : Особлива частина : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. 

О. Письменського. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 786 с. 

12.  Кримінальне право України : у питаннях та відповідях : навч. посібн. / Литвинов 

О. М., Житний О. О., Клемпарський М. М. та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. О. М. Литвинова. – МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 

328 с. 

13. Кримінальне право України. Загальна частина : зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., 

проф. Савченка А. В. та к.ю.н., доц. Шармар О. М. Київ : НАВС, 2018. – 108 с.  

14.  Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В. М. 

Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. В. М. Трубникова. 

– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 444 с.  

15.  Кримінальне право України. Особлива частина : зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., 

проф. Савченка А. В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л. О. Київ : НАВС, 2018. – 101 

с.  

Поточне оцінювання  

                (аудиторна та самостійна робота) 

К-ть балів за 
(іспит) 

Сумар 
на к-ть 
балів 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 30 100 

7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


16. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.І. Борисов, В.Я. 

Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – [5-те 

вид., переробл. і допов.]. – X. : Право, 2015. – 528 с.  

17.  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. 

Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. 

Тютюгіна. – [5-те вид., переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2015. – 680 с.  

18.  Берзін П. С. Кримінальне право : Загальна частина : підручник у 3-х т. Т.1. 

Загальні засади. – К. : Дакор, 2018. – 404 с.  

19.  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.. ; Нац. Акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 1064 с.  

20.  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. 

Вереша ; Акад. адвокатури України. – [5-те вид., перероб. та допов.]. – Київ : 

Алерта, 2018. – 359 с. 

21. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник [Текст] 

/ За заг. ред. М. І. Хавронюка. – К. : Ваіте, 2014. – 944 с.  

22.  Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні 

питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов. – Харків : 

Право, 2018. – 142 с.  

23. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. 

Сливич, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т». 

– Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. – 655 с. 

24.  Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій /А.В. Савченко, В. В. 

Кузнецов, О. Ф. Штанько. – [2-е вид.] – К. : Вид. Паливода А.В., 2006. – 208 с. 

25. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. 

ред. д.ю.н. В. І. Шакуна. – [5-е вид., перероб.] – К.: Алерта, 2013. – 316 с.  

26.  Тютюгін В. І. Кримінальне право : Загальна частина : навч. посібн. / В. І. 

Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. – [2-ге вид. перероб. та допов.]. – Х. : 

Право, 2017. – 202 с.  

27. Тютюгін В. І. Кримінальне право : Особлива частина : навч. посібн. / В. І. 

Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. – [2-ге вид. перероб. та допов.]. – Х. : 

Право, 2017. – 160 с.  

28.  Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П. С. та 

ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 711 с.  

29.  Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. – Харків. : 

Фенікс, 2018. – 394 с. 

 

Допоміжна: 

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : структурно-логічні схеми і таблиці, 

типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. 

кол.: Андреєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.          

2. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч посіб. / [Л.Д. 

Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 

144 с.  

3. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) [текст] навч посіб. / [Л.Д. 

Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 

224 с.  

4. Андрушко О.В. Суб’єкти кримінального процесу : навчально-методичний посібник 

/ О.В. Андрушко. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 104 с.  



5. Андрушко О.В. Методика проведення семінарських, практичних та лабораторних 

занять та самостійної підготовки з дисципліни “Кримінальний процес” : навчально-

методичний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2008. – 88 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. Верховний Суд України :http://www.scourt.gov.ua  

2. Верховна Рада України: http://rada.gov.ua  

3. Міністерство Юстиції України: http://www.minjust.gov.ua 

 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.court.gov.ua  

5. Інтранет мережева адреса: 10.241.24.9 «Модульне середовище» 

  Офіційний веб-портал Верховної Ради України: 

1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 

 2. Офіційне інтернет-представництво Президента України: 

http://www.president.gov.ua/.  

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: http://www.kmu.gov.ua/.  

4. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України: http://www.gp.gov.ua/.  

5. Офіційний веб-портал судової влади України: http://court.gov.ua/. 

 6. Офіційний сайт Національної академії внутрішніх справ: https://www.naiau.kiev.ua/.    

7. Офіційний сайт Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 

http://nlu.edu.ua/.  

8. Офіційний сайт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: https://www.law.univ.kiev.ua/ua/.  

9. Офіційний сайт «Вісника Кримінологічної асоціації України»: 

http://www.visnikkau.org/. 

 10. Офіційний сайт «Вісника асоціації кримінального права України»: 

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=600.  

11. Офіційний сайт Науково-дослідного інституту вивчення злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: http://ivpz.org/.  

12. Офіційний сайт Академії правових наук України: http://www.aprnu.kharkiv.org/.  

13. Офіційний сайт «Вісника академії правових наук України»: http://visnyk.kh.ua/en.       

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  
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