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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 081 Право 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

«Юридична деонтологія», «Конституційне право 

України», «Цивільне право України», 

«Адміністративне право України». 

 

Заплановані результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з основними положеннями та інститутами кримінального права, які 

передбачені нормами Загальної та Особливої частин кримінального кодексу 

України, формування у студентів системи теоретичних знань, а також набуття 

базових практичних умінь та навичок, необхідних для вирішення проблем 

кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що існують на 

практиці. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення кримінального 

законодавства України, його принципів, підстав кримінальної відповідальності та 

загальних ознак кримінального правопорушення, ознак окремих кримінальних 

правопорушень, правил їх кваліфікації, відокремлення цих кримінальних 

правопорушень один від одного та суміжних з ними діянь, систему, видів 

кримінальних покарань, підстав та порядку призначення покарань, умов звільнення 

від кримінальної відповідальності, її заміну іншими заходами примусового впливу, 

погашення та зняття судимості. Навчити здобувачів вищої освіти чітко 

орієнтуватися в діючому кримінальному законодавстві, вміти тлумачити закон, 

грамотно кваліфікувати кримінальні правопорушення, використовувати існуючі 

теоретичні знання при вирішенні ситуаційних задач. 

Компетентності: 

загальні:  

mailto:olesia.dubovych@pdaa.edu.ua


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

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

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

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

фахові (спеціальні): 

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 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти.  

ФК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності.  

ФК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення.  

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень 

публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання.  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

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.  

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття, ознаки, предмет, методи, завдання, система та принципи 

кримінального права України. 

Тема 2. Поняття  та ознаки кримінального правопорушення. Кримінальна 

відповідальність та його склад. 

Тема 3. Об’єкт кримінального правопорушення. Об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

Тема 4. Суб’єкт кримінального правопорушення. Суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення 

Тема 5. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у 

кримінальному правопорушенні 

Тема 6. Множинність кримінального правопорушення: повторність, сукупність 

та рецидив. 

Тема 7.Поняття, ознаки та види обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. 

Тема 8. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Тема 9. Поняття, ознаки та мета покарання. Система та види покарання. 

Тема 10. Призначення покарання. 

Тема 11. Звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 12. Судимість. Поняття та значення судимості. 

Тема 13. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

Тема 14. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 15. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

Тема 16. Поняття Особливої частини кримінального права України, її система і 

значення.  

Тема 17. Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки 

України. 

Тема 18. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

Тема 22. Кримінальні правопорушення проти власності. 

Тема 23. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Тема 24. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

Тема 25. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

Тема 26. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

Тема 27. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку і 

моральності. 



Тема 29. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення. 

Тема 30. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Тема 31. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тема 32. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин  195 год. 

Кількість кредитів 6.5 

Форма семестрового контролю – екзамен. 

 
Таблиця 1 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  

Денна форма навчання ІI семестр 

Назва теми   

Види навчальної роботи студентів 

Р
аз

о
м

 

Веденн

я 

конспе
кту 

лекції 

Виконання 
завдань на 

практ. 

заняттях 

Вико 

навик 

завдань 
самостійно

ї роботи 

Тема 1. Поняття, ознаки, предмет, методи, завдання, система 

та принципи кримінального права України. 
– 

6 

 
3 9 

Тема 2.. Поняття  та ознаки кримінального правопорушення. 

Кримінальна відповідальність та його склад. – 6 
3 

 
9 

Тема 3. Об’єкт кримінального правопорушення. Об’єктивна 

сторона кримінального правопорушення. 
– – 3 3 

Тема 4. Суб’єкт кримінального правопорушення. 
Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення – – 

3 

 
3 

Тема 5.Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Співучасть у кримінальному правопорушенні 
– 6 3 9 

Тема 6. Множинність кримінального правопорушення: 
повторність, сукупність та рецидив. – – 

3 

 
3 

Тема 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. 
– 6 3 9 

Тема 8. Звільнення від кримінальної відповідальності 
– – 

3 

 
3 

Тема 9. Поняття, ознаки та мета покарання. Система та види 

покарання. 
– 6 3 9 

Тема 10. Призначення покарання. – – 3 3 

Тема 11. Звільнення від покарання та його відбування. – – 3 3 

Тема 12. Судимість. Поняття та значення судимості. 
– 6 

3 

 
9 



Тема 13. Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування. 
– – 3 3 

Тема 14. Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. 
– – 

3 

 
3 

Тема 15. Особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх. 

– 6 3 9 

Ведення конспекту лекцій 13 - - 13 

Разом  13 42 45 100 
* Перевірка засвоєння теоретичних питань та завдань, що виносилися на самостійну роботу, здійснюється шляхом 

перевірки виконаних письмово робіт. 

 

Денна форма навчання ІІI семестр 

Назва теми   

Види навчальної роботи студентів 

Р
аз

о
м

 Веден

ня 

конспе

кту 
лекції 

Виконанн
я завдань 

на практ. 

заняттях 

Вико 

навик 

завдань 

самостійн
ої роботи 

Екзаме

н 

Тема 16. Поняття Особливої частини кримінального 

права України, її система і значення.  
– – 2 – 1 

Тема 17. Кримінальні правопорушення проти основ 

національної безпеки України. 
– – 2 – 1 

Тема 18. Кримінальні правопорушення проти життя та 

здоров’я особи. 
– 6 2 – 4 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти волі, честі 
та гідності особи. 

– 6 2 – 4 

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 
– 6 2 – 4 

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 
– – 2 – 4 

Тема 22. Кримінальні правопорушення проти власності. – 6 2 – 4 

Тема 23. Кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності. 

– – 2 – 1 

Тема 24. Кримінальні правопорушення проти довкілля. – – 2 – 4 

Тема 25. Кримінальні правопорушення проти 

громадської безпеки. 
– 6 2 – 1 

Тема 26. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва. 
– – 2 – 1 

Тема 27. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту. 
– 

6 
2 – 1 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти 
громадського порядку і моральності. 

– 
6 

2 – 1 

Тема 29. Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення 
проти здоров’я населення. 

– 6 2 – 1 

Тема 30. Кримінальні правопорушення у сфері охорони 
державної таємниці, недоторканності державних 

– – 2 – 1 



кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Тема 31. Кримінальні правопорушення у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 
– – 2 – 1 

Тема 32. Кримінальні правопорушення проти 

правосуддя. 
– 

– 
2 – 1 

Ведення конспекту лекцій 8 – - - 8 

ЕКЗАМЕН - – - 20 20 

Разом  8 42 30 20 100 
* Перевірка засвоєння теоретичних питань та завдань, що виносилися на самостійну роботу, здійснюється шляхом 

перевірки виконаних письмово робіт. 

 
Таблиця 2 

Форми оцінювання результатів навчання 

Денна форма навчання ІI семестр 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Ведення конспекту 
лекцій 

Виконання вправ на 
практичних заняттях 

Виконання завдань 
самостійної роботи 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

ПРН 2 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 4 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 6 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 9 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 15 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 19 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

ПРН 21 1,11 1,85 3,6 6 3,84 6,4 

Денна форма навчання ІІI семестр 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Ведення конспекту 
лекцій 

Виконання 
вправ на 

практичних 
заняттях 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 

Екзамен 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін
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ПРН 2 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 

ПРН 4 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 

ПРН 6 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 

ПРН 9 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 

ПРН 15 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 

ПРН 19 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 



ПРН 21 0,68 1,14 3,6 6 2,56 4,28 1,7 2,85 
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