
Кримінальне право 

 

Заплановані результати навчання: 

 

Мета: вивчення кримінального права є оволодіння студентами знаннями 

про завдання, функції та принципи кримінального права знанням загального 

понятійного апарату кримінального права України; вмінням здійснювати 

систематизацію та пошук кримінально-правових норм; навичками щодо 

правильного застосування загальних інститутів кримінального права при 

вирішенні практичних завдань; навичками щодо виявлення ознак злочину у 

вчиненому діянні, відмежування злочинів від інших правопорушень; вмінням 

визначати підстави й форми реалізації кримінальної відповідальності та підстави 

застосування інших заходів кримінально-правового впливу; вмінням 

здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності 

при вирішенні конкретних практичних завдань; усвідомлення ними загальних 

напрямків кримінальної політики в Україні. 
Основні завдання навчальної дисципліни вивчення даної навчальної 

дисципліни є систематизоване засвоєння студентами теоретичних знань про 

головні принципи, категорії, положення та інститути кримінального права, 

навчання їх правильному орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві, 

набуття вміння застосовувати норми кримінального права. Вивчення цього курсу 

повинне сприяти формуванню у студентів поглядів на закон про кримінальну 

відповідальність як важливий засіб захисту людини, суспільства та держави від 

суспільно небезпечних посягань. Отримані при вивченні кримінального права 

знання і вміння необхідні для опанування Особливої частини кримінального 

права, а також ряду суміжних навчальних дисциплін (кримінології, 

криміналістики, кримінально процесуального права, спецкурсів з кримінального 

права). У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

-знати: загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет та 

метод правового регулювання, а також завдання, функції та принципи 

кримінального права; понятійний апарат кримінального права України; вивчити 

зміст, завдання і значення інститутів кримінального права України.  

-вміти: орієнтуватися в структурі чинного Кримінального кодексу України, 

здійснювати в ньому пошук та систематизацію кримінально-правових норм, 

здійснювати початкову кримінально-правову оцінку суспільно небезпечних 

діянь, виявляти ознаки злочину, аналізувати загальний склад злочину за 

ознаками, що закріплені в кримінальному законодавстві, при вирішенні 

практичних завдань, передбачених навчальним планом; відмежовувати злочинне 

діяння від незлочинного; проводити аналіз судової та слідчої практики та 

використовувати її при вирішенні практичних завдань. 
 

Компетентності: 

загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК 3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК 11. 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. 
фахові (спеціальні): 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

ФК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини.  

ФК 7. 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.  

ФК. 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 
ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  

ФК 14. 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.  

ФК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці 

заздалегідь невідомих умов та обставин.  

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.  

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно вживаючи правничу термінологію.  

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики  

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  



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.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Кримінальний право: загальні положення 

Тема 2. Злочин та його види. 

Тема 3. Склад злочину 

Тема 4. Стадії вчинення злочину 

Тема 5. Співучасть у злочині. 

Тема 6. Повторність, сукупність та рецидив злочинів 

Тема 8. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Тема 9. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Тема 10. Покарання та його мета 

Тема 11. Призначення покарання 

Тема 12. Звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 13. Судимість  

Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

Тема 15. Злочини проти основ національної безпеки. 

Тема 16. Злочини проти життя та здоров’я особи 

Тема 17. Злочини проти волі честі та гідності  

Тема 18. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

Тема 19. Злочини проти власності 

Тема 20. Злочини у сфері господарської діяльності 

Тема 21. Злочини проти довкілля 

Тема 22. Злочини проти громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки 

руху та експлуатації транспорту, громадського порядку та моральності. 

Тема 23. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

Тема 24. Злочини у сфері службової діяльності. 
 

Трудомісткість: 

 

Загальна кількість годин 180 год 

Кількість кредитів 6,0 

Форма семестрового контролю: залік, екзамен 

 

 


