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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  обов’язкова   

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень Ринок юридичних послуг, Логіка та критичне мислення, Теорія 

держави і права, Інформаційні технології в юридичній діяльності, Конституційне право  та 

інших.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» є 

знання та вміння з кримінального права і навички із застосування закону про кримінальну 

відповідальність. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» Метою 

є засвоєння законодавчого визначення основних понять кримінального права; ознайомлення з 

найважливішими інститутами та положеннями Загальної частини Кримінального Кодексу 

України; набуття навичок самостійного комплексного аналізу складу кримінального 

правопорушення, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів 

кримінальних правопорушень; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування 

отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; 

формування науково обґрунтованих знань про закон про кримінальну відповідальність та 

кримінальну відповідальність загалом, а також про тенденції розвитку законодавства України і 

інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про 

заходи кримінально-правової боротьби зі злочинністю.  

Основні завдання вивчення дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»: 

- набути здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок (компетенцій); 

- ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці; 

- детальне вивчення положень Конституції, держави, Кримінального кодексу України, а 

також законів та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі 

кримінальногоо права та їх вплив на суспільні відносини держави; 

- досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен 

оволодіти основними загальнокультурними та професійними компетенціями. 

 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Кримгаінальне право. Загальна частина» забезпечує набуття здобувачами 

вищої освіти компетентностей: 

 

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. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК3 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.  



 
 

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. 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПР9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР15 
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

ПР19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПР21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 
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Змістовний модуль 1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права України. Закон про 

кримінальну відповідальність. Поняття кримінального правопорушення. Кримінальна відповідальність. 

Склад кримінального правопорушення. 

1 Поняття кримінального права. Закон про 

кримінальну відповідальність. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність у 

часі та просторі. 

15 3 3 9 0 15 1 0 14 0 

2 Кримінальна відповідальність та її підстави. 

Поняття кримінального правопорушення. 

Класифікація кримінальних правопорушень. 

20 3 3 14 0 20 2 0 18 0 

3 Склад кримінального правопорушення та 

його характеристика. Об’єкт та об’єктивна 
сторона кримінального правопорушення. 

20 3 3 14 0 20 2 1 17 0 

4 Суб’єкт кримінального правопорушення та 

суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. 

20 3 3 14 0 20 2 1 17 0 

Разом за модуль 1 75 12 12 51 0 75 7 2 66 0 

Змістовний модуль 2. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що виключають злочинність 

діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Покарання: поняття, мета, система і види. 



 
 

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. Примусові заходи 

медичного характеру та примусове лікування. Заходи кримінально-правово характеру щодо юридичних осіб. 

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

 

5 Стадії вчинення кримінального 

правопорушення. Множинність 

кримінальних правопорушень. 

10 3 3 4 0 10 2 0 8 0 

6 Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. 

10 3 3 4 0 10 2 0 8 0 

7 Обставини, що виключають злочинність 

діяння. 

9 3 3 3 0 9 0 0 9 0 

8 Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

10 3 3 4 0 10 2 2 6 0 

9 Покарання, його система та види. 9 3 3 3 0 9 1 0 8 0 

10 Призначення покарання. Звільнення від 

покарання та його відбування. 

9 3 3 3 0 9 0 0 9 0 

11 Судимість. Інші заходи кримінально-
правового характеру. 

9 3 3 3 0 9 0 0 9 0 

12 Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. Особливості 
кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх.  

9 3 3 3 0 9 0 0 9 0 

Разом за модуль 2 75 24 24 27 0 75 7 2 66 0 

Усього годин 150 36 36 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  екзамен 

 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права 

України. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття кримінального 

правопорушення. Кримінальна відповідальність. Склад кримінального правопорушення. 

 

ТЕМА 1. Поняття кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.  

Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Завдання та функції 

кримінального права. Конституція України та її значення для кримінального права. Кримінальне 

право і суміжні галузі (системи) права: конституційне право, адміністративне право, 

кримінальне процесуальне, кримінально-виконавче, міжнародне право. Система кримінального 

права. Загальна й Особлива частини. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його 

функції, специфічні риси та значення. Закон про кримінальну відповідальність – єдине джерело 

кримінального права. Заборона застосування аналогії у кримінальному праві. Структура (будова) 

Кримінального кодексу України. Загальна й Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв'язок. 

Диспозиція й санкція статей Особливої частини КК. Види диспозицій: проста, описова, 

бланкетна, відсилочна і змішана (комбінована). Види санкцій: відносновизначені та 

альтернативні. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Порядок набрання 

чинності кримінальним законом. Обставини, внаслідок яких закон про кримінальну 

відповідальність втрачає чинність. Визначення часу вчинення злочину. Зворотна дія закону про 

кримінальну відповідальність у часі. Конституція України про зворотну силу закону. Поняття 

більш м'якого закону про кримінальну відповідальність. Принципи чинності закону про 

кримінальну відповідальність у просторі: територіальний, громадянства, універсальний і 

реальний. Зміст територіального принципу. Поняття місця вчинення злочину. Вирішення 

питання про кримінальну відповідальність за вчинення злочину на території України щодо осіб, 

які за нормами міжнародного права й законодавства України користуються дипломатичним 

імунітетом. Зміст принципу громадянства. Зміст універсального принципу. Багатосторонні та 

двосторонні міжнародні угоди (договори, конвенції), спрямовані на боротьбу зі злочинністю та 

взаємну правову допомогу в кримінальних справах. Зміст реального принципу. Правові наслідки 



 
 

засудження особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та 

особи, яка засуджена за вчинення злочину. 

 

Джерела та література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. URL: http:// 

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

2.  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

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

Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 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. К.: 

Юрінком Інтер, 2017. 1064 с.  

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / За заг. 

ред. Литвинова О.М. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 528 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://cul.com.ua/preview/npk_kk_2016.pdf  

6. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.І., Дудоров О.О. К.: Атіка, 2008. 376 с. 

7. Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій / А.А. 

Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О.О. Дудорова.К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с. 

[Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf  

8. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для 

студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2006. 568 с. 

9. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. 

ред. М.І. Хавронюка. К., 2014. 944 с. Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-

in-ukraine/358166?download=true.  

10. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В.І. 

Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. 

Х. : Право, 2010. 456 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf.  

11.  Сухонос В.В. Кримінальне право України. Загальна частина [текст]: підручник / 

В.В. Сухонос. Суми: Університетська книга, 2016. 375 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52439  

 

ТЕМА 2. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття кримінального 

правопорушення. Класифікація кримінальних правопорушень.  

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності, її поняття та ознаки. 

Форми реалізації кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінально- 5 

правові відносини: суб'єкти, об'єкт і зміст. Момент виникнення та припинення кримінальної 

відповідальності. Кримінальна відповідальність і покарання. Підстава кримінальної 

відповідальності, її закріплення у Кримінальному кодексі України. Дія в кримінальному праві 

конституційного принципу: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Соціальна природа злочину. 

Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація й декриміналізація суспільно 

небезпечних діянь. Поняття злочину. Поняття кримінального проступку. Ознаки злочину та 

кримінального проступку. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака кримінального 

правопорушення. Протиправність як формальна ознака кримінального правопорушення. 

Неприпустимість застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією. 

Співвідношення суспільної небезпечності й протиправності діяння. Винність як ознака 

кримінального правопорушення, її значення. Караність як невід'ємна ознака кримінального 

правопорушення. Органічна єдність ознак кримінального правопорушення. Значення поняття 

злочину. Поняття малозначності діяння. Місце злочину в системі правопорушень. Класифікація 
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кримінальних правопорушень за їх тяжкістю. Значення такої класифікації для кримінальної 

відповідальності та покарання. 
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ТЕМА 3. Склад кримінального правопорушення та його характеристика. Об’єкт та 

об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 

Поняття складу кримінального правопоушення і його значення. Співвідношення понять 

кримінального правопорушення і складу кримінального правопорушення. Елементи та ознаки 

складу кримінального правопорушення, їх зміст і органічна єдність. Поділ ознак загального 

складу кримінального правопорушення на обов'язкові та факультативні; значення такого поділу. 

Види складів кримінального правопорушення. Конкретний склад кримінального 

правопорушення й кваліфікація кримінального правопорушення. Поняття кваліфікації 

кримінального правопорушення та її значення. Поняття об'єкта кримінального правопорушення. 

Значення об'єкта кримінального правопорушення для характеристики суспільної небезпечності 

кримінального правопорушення і його кваліфікації. Суспільні відносини як об'єкт кримінального 

правопорушення. Класифікація (види) об'єктів кримінального правопорушення, їх значення. 

Види безпосереднього об'єкта. Поняття предмета кримінального правопорушення та його місце 

у структурі складу кримінального правопорушення. Відмінність предмета кримінального 

правопорушення від об'єкта кримінального правопорушення. Способи описання предмета 

злочину в диспозиціях статей Особливої частини КК. Поняття об'єктивної сторони злочину. 

Ознаки, які характеризують об'єктивну сторону: обов'язкові та факультативні. Значення 

об'єктивної сторони злочину. Поняття та ознаки діяння, його види. Поняття та ознаки дії у 
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кримінальному праві. Поняття та ознаки бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності за 

злочинну бездіяльність. Значення нездоланної сили, фізичного й психічного примусу для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільне небезпечне діяння (дію чи 

бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони кримінального 

правопорушення: поняття, види та значення. Злочини з матеріальним та формальним складами, 

значення такого поділу. Причинний зв'язок у кримінальному праві та його значення. Вирішення 

в  науці кримінального права питання про причинний зв'язок між дією чи бездіяльністю і 

суспільно небезпечним наслідком. Вимоги, що ставляться до співвідношення діяння та наслідків 

для встановлення між ними причинного зв'язку. Особливості причинного зв'язку при злочинній 

бездіяльності. Види причинного зв'язку. Спосіб, засоби, обставини, місце, час учинення злочину 

як факультативні ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочину, їх 

кримінальноправове значення. 
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ТЕМА 4. Суб’єкт кримінального правопорушення та суб’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

 Поняття суб'єкта кримінального правопорушення у кримінальному праві. Види суб'єктів 

кримінального правопорушення. Загальний суб'єкт кримінального правопорушення та його 

поняття. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Проблема визнання юридичних 

осіб суб’єктами окремих кримінальних правопорушень у науці кримінального права. Осудність 

як обов'язкова ознака суб'єкта кримінального правопорушення: Поняття осудності та її критерії. 

Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності: медичний (біологічний) та 

юридичний (психологічний). Ознаки медичного критерію неосудності. Ознаки юридичного 
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критерію неосудності. 3начення цього критерію. Співвідношення юридичного та медичного 

критеріїв неосудності. Формула неосудності. Наслідки визнання особи неосудною. Обмежена 

осудність, її значення. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в 

стані сп'яніння, та її обґрунтування. Вік, із якого може наставати кримінальна відповідальність. 

Загальний і знижений вік кримінальної відповідальності. Критерії встановлення в законі 

зниженого віку кримінальної відповідальності. Поняття суб'єктивної сторони кримінального 

правопорушення та її значення. Ознаки суб'єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення: обов'язкові та факультативні. Вина. Поняття вини і її значення. 

Неприпустимість об'єктивного ставлення за вину. Форми вини у кримінальному праві, їх 

значення для кваліфікації злочину й призначення покарання. Умисел і його види. Поняття 

прямого й непрямого умислу, їх інтелектуальні та вольові ознаки. Відмінність непрямого умислу 

від прямого. Умисел у злочинах із формальним складом. Інші види умислу, їх характеристика й 

значення. Необережність і її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальні та вольові 

ознаки. Відмежування від непрямого умислу. Злочинна недбалість: її об’єктивний і суб’єктивний 

критерії, їх значення. Випадок (казус), його відмежування від злочинної недбалості. Змішана 

(подвійна, складна) форма вини і її значення для кваліфікації кримінального правопорушення. 

Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Значення мотиву й мети, їх вплив на кваліфікацію кримінального 

правопорушення та покарання. Поняття та види помилок у кримінальному праві, їх вплив на 

кримінальну відповідальність. 
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Змістовний модуль 2.  

Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини, що 

виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Покарання: поняття, мета, система і види. Призначення покарання. Звільнення від 

покарання та його відбування. Судимість. Примусові заходи медичного характеру та 

примусове лікування. Заходи кримінально-правово характеру щодо юридичних осіб. 

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

 

ТЕМА 5. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Множинність 

кримінальних правопорушень.  

Поняття й види стадій учинення кримінального правопорушення за КК України. 

Закінчений та незакінчений злочин. Закінчений злочин, його поняття та значення. Момент 

закінчення кримінальних правопорушень із матеріальним, формальним та усіченим складом. 

Незакінчений злочин, його види. Готування до злочину. Його поняття, об'єктивні та суб'єктивні 

ознаки. Види готування до злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. 

Замах на злочин. Його поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Види замаху на злочин. 

Відмежування замаху від готування до злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до 

кінця. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. її підстава. Кваліфікація готування 

та замаху. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Її поняття та ознаки. Стадії вчинення 

злочину, на яких можлива добровільна відмова. Правові наслідки добровільної відмови від 

доведення злочину до кінця. Дійове каяття, його відмінність від добровільної відмови. Поняття 

множини злочинів. Соціальна та юридична характеристика множини злочинів та її значення. 

Одиничний злочин як структурний елемент множини злочинів. Види одиничних злочинів: прості 

та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні (складові) злочини) Види 

множини кримінальних правопорушень. Повторність кримінальних правопорушень, її ознаки та 

значення. Види повторності. Сукупність кримінальнх правопорушень. Ії ознаки. Види 

сукупності кримінальних правопорушень. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного 

злочину. Відмежування сукупності злочинів від повторності злочинів і конкуренції норм. 

Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення покарання. Рецидив 

кримінальних правопорушень, його ознаки та значення. Види рецидиву. Правові наслідки 

повторності, сукупності та рецидиву кримінального правопорушеннчя. 
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ТЕМА 6. Співучасть у кримінальному правопорушенні.  
Поняття співучасті. Її значення. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті. Спільність 

участі декількох суб'єктів злочину у вчиненні злочину. Спільність умислу співучасників. 

Особливості інтелектуального та вольового моментів умислу співучасників. Питання про 

можливість одностороннього суб'єктивного зв'язку між співучасниками. Форми співучасті. 

Питання про форми співучасті в науці кримінального права і в КК України. Види співучасників. 

Поняття виконавця та співвиконавця. Організатор злочину. Підбурювач, способи підбурювання. 

Пособник злочину та його види. Відмежування пособництва від підбурювання. Кримінальна 

відповідальність співучасників. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. 

Кваліфікація дій співучасників та їх відповідальність при різних формах співучасті. Особливості 

відповідальності організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації. 

Спеціальні питання відповідальності співучасників Поняття посередньої 8 винності 

(посереднього виконання). Особливості співучасті у злочині зі спеціальним суб'єктом. 

Відповідальність за провокацію злочину. Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця. 

Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання та пособництво. Добровільна 

відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. Відповідальність інших співучасників 

при добровільній відмові виконавця. Добровільна відмова організатора, підбурювача та 

пособника. Причетність до злочину. Поняття та види причетності. Відмежування причетності від 

співучасті. Відповідальність за причетність до злочину. 

 

Джерела та література: 
1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. URL: http:// 

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

2.  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

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

Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 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. К.: 

Юрінком Інтер, 2017. 1064 с.  

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / За заг. 

ред. Литвинова О.М. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 528 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://cul.com.ua/preview/npk_kk_2016.pdf  

6. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.І., Дудоров О.О. К.: Атіка, 2008. 376 с. 

7. Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій / А.А. 

Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О.О. Дудорова.К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с. 

[Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf  

8. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для 

студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2006. 568 с. 

9. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. 

ред. М.І. Хавронюка. К., 2014. 944 с. Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf


 
 

in-ukraine/358166?download=true.  

10. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В.І. 

Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. 

Х. : Право, 2010. 456 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf.  

11.  Сухонос В.В. Кримінальне право України. Загальна частина [текст]: підручник / 

В.В. Сухонос. Суми: Університетська книга, 2016. 375 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52439  

 

 

ТЕМА 7. Обставини, що виключають злочинність діяння.  

Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. 

Конституція України про право кожного громадянина на захист від протиправних посягань. 

Поняття необхідної оборони, її підстави та ознаки. Ознаки захисту при необхідній обороні. Мета 

дій при захисті. Об'єкти, які особа вправі захищати при необхідній обороні. Кримінально-

правова оцінка використання технічних та інших пристосувань, що вживаються для захисту від 

посягання. Своєчасність захисту. Кримінально-правова оцінка заподіяння шкоди при так званих 

"передчасній обороні" та "спізнілій обороні". Співрозмірність захисту. Вплив сильного 

душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним посяганням, на кримінально-

правову оцінку дій того, хто захищається. Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони: 

поняття, ознаки, види та відповідальність. Спеціальні види необхідної оборони. Уявна оборона. 

Поняття та ознаки уявної оборони. Види помилок при уявній обороні, їх значення для вирішення 

питання про відповідальність за шкоду, заподіяну у стані уявної оборони. Затримання особи, що 

вчинила злочин. Поняття затримання та його підстава. Ознаки затримання злочинця. Мета 

затримання. Межі заподіяння шкоди при затриманні злочинця. Перевищення заходів, необхідних 

для затримання злочинця: поняття, ознаки та види. Кримінальна відповідальність за 

перевищення цих заходів. Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності, її підстава. 

Ознаки правомірності заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності. Мета, своєчасність, межі 

заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності. Співрозмірність заподіяної й відверненої 

шкоди. Критерії такої співрозмірності. Вплив сильного душевного хвилювання, викликаного 

небезпекою, на кримінально-правову оцінку дій того, хто заподіяв шкоду. Перевищення меж 

(ексцес) крайньої необхідності: поняття та ознаки. Кримінальна відповідальність за ексцес 

крайньої необхідності. Відмежування крайньої необхідності від необхідної оборони. Фізичний 

або психічний примус. Фізичний непереборний примус. Його поняття та ознаки. Кримінально-

правова оцінка заподіяння шкоди внаслідок непереборного фізичного примусу. Поняття та 

ознаки переборного фізичного 9 та психічного примусу. Кримінально-правова оцінка заподіяння 

шкоди внаслідок такого примусу. Виконання наказу або розпорядження. Поняття законного 

наказу (розпорядження). Ознаки діяння при виконанні законного наказу (розпорядження). Мета 

дій або бездіяльності виконавця. Межі заподіяння шкоди при виконанні законного наказу 

(розпорядження). Кримінальна відповідальність за перевищення меж при виконанні законного 

наказу (розпорядження). Конституція України про відсутність обов'язку виконувати явно 

злочинні накази та розпорядження. Поняття явно злочинного наказу (розпорядження). 

Кримінально-правові наслідки для особи, яка відмовилася виконати явно злочинний наказ 

(розпорядження). Конституційні положення про настання юридичної відповідальності за 

віддання й виконання явно злочинного розпорядження чи наказу. Вирішення у КК України 

питання про кримінальну відповідальність особи, яка свідомо чи несвідомо виконала явно 

злочинний наказ (розпорядження). Діяння, пов'язане з ризиком. Підстава вчинення діяння, 

пов'язаного з ризиком. Умови виправданого ризику. Обставини, що виключають виправданість 

ризику. Ознаки вчинення ризикованого діяння. Мета такого діяння. Межі заподіяння шкоди. 

Кримінальна відповідальність за перевищення меж заподіяння шкоди при вчиненні діяння, 

пов'язаного з ризиком. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Його поняття та ознаки. 

Підстави заподіяння шкоди інтересам особою, яка виконує спеціальне завдання. Характеристика 

вимушеності заподіяння шкоди. Межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf


 
 

Перевищення меж заподіяння шкоди: поняття та види. Особливості призначення покарання 

особі, яка перевищила межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання. 
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ТЕМА 8. Звільнення від кримінальної відповідальності.  
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття передумови та підстави 

звільнення від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення, його кримінально-правові 

наслідки. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Поняття щирого каяття, активного сприяння 

розкриттю злочину, повного відшкодування завданих збитків, усунення заподіяної шкоди. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим. 

Передумова та підстава звільнення. Поняття примирення з потерпілим, відшкодування завданих 

збитків, усунення заподіяної шкоди. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

передачею особи на поруки. Передумова та матеріально-правові підстави звільнення. Умовний 

характер звільнення. Вимоги до поведінки особи, яку було передано на поруки. Кримінально-

правові наслідки порушення особою умов передачі її на поруки. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.  Передумови звільнення. Поняття та види зміни 

обстановки. Підстави звільнення. Характеристика діяння, що втратило суспільну небезпечність, 

та особи, яка перестала бути суспільно небезпечною. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Передумова звільнення. Розміри 

строків давності та їх обчислення. Залежність строків давності від класифікації злочинів за 

тяжкістю. Умови призупинення перебігу давності. Відновлення перебігу строків давності. 

Наслідки ухилення від слідства та суду. Умови переривання строків давності, їх обчислення у 
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цих випадках. Особливості застосування давності до особи, яка вчинила особливо тяжкий 

злочин. Злочини, щодо яких давність не застосовується: міжнародне та національне 

законодавство. 
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ТЕМА 9. Покарання, його система та види.  

Положення статей 28, 41, 43, 61-63, 124 Конституції України та їх значення для визначення 

соціальної природи покарання. Поняття покарання. Ознаки покарання за кримінальним правом. 

Мета покарання та її визначення у КК. Види мети. Поняття, ознаки й значення системи покарань 

за кримінальним законом. Порядок розташування видів покарань у системі та його значення. 

Класифікація видів покарань і її критерії. Основні та додаткові покарання. Особливості їх 

призначення. Покарання, які можуть призначатися і як основні, і як додаткові. Поняття 

строкових і безстрокових видів, загальних і спеціальних видів покарань. Відповідальність за 

ухилення від покарання за КК України. Штраф. Поняття штрафу, його законодавчі межі та 

критерії визначення розміру штрафу судом. Особливості призначення штрафу як основного та 

додаткового покарання. Наслідки неможливості сплати штрафу. Позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу як вид покарання. Його місце в 

системі покарань. Підстави та порядок призначення цього виду покарання. Позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Підстави, порядок і строки 

призначення даного покарання як основного й додаткового. Обчислення строків цього виду 

покарання за умов приєднання його як додаткового до різних видів основних покарань і при 

звільненні від відбування основного покарання з випробуванням. Громадські роботи. Поняття, 

зміст і строки цього виду покарання. Органи, які визначають вид громадських робіт. Особи, до 
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яких не може бути застосований даний вид покарання. Виправні роботи. Зміст цього виду 

покарання, підстави, порядок і строки його призначення. Особи, яким не можуть бути 

призначені виправні роботи й підстави їх заміни покаранням у вигляді штрафу. Службові 

обмеження для військовослужбовців. Зміст цього виду покарання, підстави, порядок і строки 

його призначення. Характер обмежень. Умови призначення службових обмежень для 

військовослужбовців замість інших видів покарань. Конфіскація майна. Стаття 41 Конституції 

України про умови й порядок призначення конфіскації майна. Поняття, зміст і види цього виду 

покарання, підстави та порядок його призначення. Майно, що не підлягає конфіскації за вироком 

суду. Відмінність конфіскації майна як виду покарання від спеціальної конфіскації. Арешт. Зміст 

даного виду покарання, підстави, порядок і строки призначення арешту, Особливості відбування 

арешту військовослужбовцями. Особи, до яких арешт не застосовується. Обмеження волі. Зміст 

цього виду покарання, підстави, порядок і строки його призначення. Умови відбування 

обмеження волі. Особи, до яких даний вид покарання не застосовується. Тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Підстави, порядок і строки призначення 

цього виду покарання. Умови призначення тримання в дисциплінарному батальйоні замість 

позбавлення волі. Особи, до яких цей вид покарання не застосовується. Позбавлення волі на 

певний строк. Позбавлення волі в історії кримінального права та за чинним кримінальним 

законодавством України. Зміст даного виду покарання, підстави, порядок і його строки. Довічне 

позбавлення волі. Проблема довічного позбавлення волі та смертної кари в Історії 

кримінального права та її вирішення в сучасному кримінальному законодавстві різних держав. 

Підстави та порядок призначення довічного позбавлення волі за КК України. Особи, до яких цей 

вид покарання не може бути застосований. 
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ТЕМА 10. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. 

 Принципи призначення покарання за злочин, їх закріплення в Конституції України і в 

нормах КК України. Загальні засади призначення покарання. Їх значення. Межі призначення 

покарання. Значення положень Загальної частини КК для призначення судом певного виду й 

міри покарання. Індивідуалізація покарання та її значення для досягнення мети покарання. 

Поняття, загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що його 

пом'якшують чи обтяжують. Види цих обставин, їх характеристика. Призначення покарання за 

незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. Призначення більш м'якого покарання, 

ніж передбачено законом. Підстави та умови призначення судом більш м'якого покарання, ніж 

передбачено законом. Види призначення більш м'якого покарання. Призначення покарання за 

сукупністю злочинів. Порядок призначення покарання за сукупністю злочинів. Правила 

визначення остаточного (загального) покарання. Особливості визначення остаточного покарання 

за сукупністю злочинів при призначенні за окремі злочини різних видів основних і додаткових 

покарань. Межі остаточного покарання. Порядок призначення додаткових покарань за 

сукупністю злочинів. Особливості призначення покарання за сукупністю злочинів у випадках, 

передбачених у ч. 4 ст. 70 КК 12 України. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

Поняття сукупності вироків. Порядок призначення покарання за сукупністю вироків. 

Визначення остаточного покарання за сукупністю вироків. Порядок призначення додаткових 

покарань за сукупністю вироків. Особливості визначення остаточного покарання за сукупністю 

вироків при призначенні за окремими вироками різних видів основних і додаткових покарань. 

Порядок та особливості призначення покарання при одночасному збігу сукупності злочинів та 

сукупності вироків. Відмінність порядку (правил) призначення покарання за сукупністю 

злочинів і за сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку 

попереднього ув'язнення. Особливості співвідношення різних видів основних і додаткових 

покарань при складанні їх за сукупністю злочинів та вироків, а також при зарахуванні у строк 

покарання попереднього ув'язнення. Обчислення строків покарання. Поняття звільнення від 

покарання та його відбування. Підстави та види звільнення від покарання та його відбування. 

Розмежування звільнення від покарання та звільнення від кримінальної відповідальності. 

Безумовне та умовне звільнення від покарання. Звільнення особи, засудженої за діяння, 

караність якої законом усунена. Звільнення від покарання у зв’язку з утратою особою суспільної 

небезпечності. Підстави та умови звільнення. Категорії злочинів, при вчиненні яких особа за 

вироком суду може бути звільнена від покарання. Значення оцінки судом особи винного для 

вирішення питання про застосування такого виду звільнення. Правові наслідки даного виду 

звільнення від покарання, його безумовний характер. Звільнення від відбування покарання у 

зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки давності, їх 

залежність від тяжкості злочину та від виду й розміру покарання. Строки давності стосовно 

додаткових покарань. Зупинення та відновлення перебігу строку давності. Переривання перебігу 

давності. Обчислення строків давності в цих випадках. Вирішення питання про застосування 

давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі. Злочини, у разі засудження за які, 

давність не застосовується. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років. Підстави та умови застосування цього виду звільнення від 

відбування покарання, його умовний характер. Строк звільнення від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Правові наслідки цього виду 

звільнення. Звільнення від покарання за хворобою. Підстави та умови такого звільнення. 

Категорії осіб, які можуть бути звільнені від покарання за хворобою. Види хвороб, які 

дозволяють таке звільнення. Застосування до звільнених за хворобою осіб примусових заходів 

медичного характеру. Правові наслідки одужання осіб, звільнених від покарання за хворобою. 

Звільнення від відбування покарання з випробуваннями. Поняття та його види. Підстава та 

умови звільнення від відбування покарання з випробуванням. Особливості застосування 

додаткових покарань у разі такого звільнення від відбування основного виду покарання. 

Іспитовий строк, його тривалість і правове значення. Обов'язки, які покладає суд на особу, 

звільнену від відбування покарання з випробуванням. Контроль за поведінкою таких осіб. 

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. Сприятливі й 



 
 

несприятливі наслідки. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. Підстава та умови застосування цього виду 

звільнення від відбування покарання. Категорії жінок, до яких може застосовуватися звільнення 

з випробуванням Види покарань, у разі призначення яких жінки можуть бути  звільнені з 

випробуванням. Умови, при яких закон забороняє застосування цього виду звільнення. 

Іспитовий строк, його значення. Правові наслідки. Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання: поняття та значення такого звільнення. Підстави та умови умовно-дострокового 

звільнення. Види покарань, від відбування яких особа може бути умовнодостроково звільнена. 

Роль громадськості в нагляді за умовно-дострокове звільнення. Строки фактично відбутого 

покарання, після яких може застосовуватись умовно-дострокове звільнення. Значення невідбутої 

частини покарання. Вимоги, які ставляться до поведінки особи, умовно-достроково звільненої, 

на період невідбутої частини покарання. Сприятливі та несприятливі правові наслідки умовно-

дострокового звільнення. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Поняття, значення 

такої заміни. Підстава та умови її застосування. Види покарань, при відбуванні яких може бути 

застосована заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Поняття більш м'якого 

покарання. Вимоги до строку більш м'якого покарання. Питання про можливість при заміні 

невідбутої частини основного покарання більш м’яким звільнити особу від додаткового 

покарання. Участь громадськості в нагляді за особами, яким призначене покарання замінено 

більш м'яким. Строки фактично відбутого покарання, які дають можливість заміни невідбутої 

частини покарання більш м'яким. Правові наслідки цього виду звільнення від відбування 

покарання. Відмежування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким від умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання. Категорії засуджених, до яких не 

застосовується умовно-дострокове звільнення від покарання та заміна покарання більш м'яким. 

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування. 

Конституція України та Закон України "Про застосування амністії в Україні" як правова основа 

норм КК про звільнення від покарання за амністією та помилуванням. Амністія. Її поняття, зміст, 

категорії осіб, стосовно яких може  оголошуватись амністія. Час учинення злочинів, на які 

поширюється амністія. Верховна Рада України як єдиний суб'єкт, який може проголошувати акт 

про амністію Види амністії (повна, часткова, умовна). Категорії осіб, до яких не допускається 

застосування амністії. Помилування. Поняття помилування, його правова підстава, умови 

застосування. Види помилування. Особи, які мають право на клопотання про помилування. 

Відмежування помилування від амністії. 
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ТЕМА 11. Судимість. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

 Поняття судимості та її значення. Підстава судимості, її зміст. Правові наслідки судимості. 

Строк, протягом якого особа визнається такою, що має судимість. Особи, засуджені за вироком 

суду, які визнаються такими, що не мають судимості. Погашення та зняття судимості як форми її 

припинення. Погашення судимості, поняття та умови застосування. Строки погашення 

судимості. Правове значення цих строків та їх обчислення. Наслідки вчинення нового злочину 

протягом цих строків. Зняття судимості. Поняття та правові наслідки зняття судимості.  

Відмежування зняття судимості від її погашення. Поняття та мета примусових заходів 

медичного характеру. Підстави їх застосування. Особи, до яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру, їх вичерпний 

перелік у КК, критерії їх призначення. Продовження, зміна або припинення примусових заходів 

медичного характеру. Зарахування часу застосування примусових заходів медичного характеру 

до строку покарання. Примусове лікування. Підстава застосування примусового лікування. 

Особи, до яких застосовується примусове лікування. Порядок здійснення примусового 

лікування, його залежність від виду покарання, який відбуває особа. Спеціальна конфіскація. 

Випадки застосування спеціальної конфіскації. 
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ТЕМА 12. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.  
Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Перелік юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового 

характеру. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних 

осіб та їх характеристика. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру за сукупністю злочинів. Особливості кримінальної відповідальності й 

покарання неповнолітніх як прояв гуманізму кримінального законодавства України. Звільнення 

від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру. Підстава та умови такого звільнення. Поняття та ознаки примусових заходів 

виховного характеру. Вичерпний перелік видів примусових заходів виховного характеру, їх 

зміст і порядок застосування. Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього 

примусових заходів виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Особливості строків давності щодо 

цієї категорії осіб. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх 

призначення. Вичерпний перелік основних і додаткових покарань, які можуть бути застосовані 

до неповнолітніх, та особливості їх змісту. Призначення покарання неповнолітнім. Спеціальні 

засади призначення покарання неповнолітнім. Особливість остаточного покарання у виді 

позбавлення волі, яке призначається неповнолітньому за сукупністю злочинів і сукупністю 

вироків. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Особливості підстав і умов 

такого звільнення стосовно неповнолітнього. Вид покарання, від відбування якого можливе це 

звільнення. Іспитовий строк, його тривалість. Правові наслідки. Звільнення неповнолітніх від 

покарання Із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстава та обов'язкові 

умови такого звільнення. Порядок звільнення та його правові наслідки. Звільнення від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності. 

Особливості строків давності щодо осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особливості підстав та умов 

застосування цього виду звільнення щодо осіб, які вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років. 

Вид покарання, від відбування якого може бути застосоване умовно-дострокове звільнення. 

Строк фактично відбутого покарання. Наслідки вчинення нового злочину протягом невідбутої 

частини покарання. Заборона застосування до неповнолітніх заміни невідбутої частини 

покарання більш м'яким. Погашення та зняття судимості. Підстава та умови погашення й зняття 

судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку 

Тривалість строків погашення судимості. Умови визнання цих осіб такими, що не мають 

судимості. Умови дострокового зняття судимості щодо цих осіб. Злочини, відбування покарання 

за які допускає дострокове зняття судимості. Строк погашення судимості, після закінчення якого 

можливе дострокове зняття судимості. 
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6. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права 

України. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття кримінального 

правопорушення. Кримінальна відповідальність. Склад кримінального 

правопорушення 

1 Поняття кримінального права. Закон про кримінальну 

відповідальність. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі. 

3 0 

2 Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття 

кримінального правопорушення. Класифікація 

кримінальних правопорушень. 

3 0 

3 Склад кримінального правопорушення та його 

характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

3 1 

4 Суб’єкт кримінального правопорушення та суб’єктивна 

сторона кримінального правопорушення. 

3 1 

Змістовний модуль 2. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Співучасть у кримінальному правопорушенні. Множинність кримінальних 

правопорушень. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Покарання: поняття, мета, система і види. 

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. 

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Заходи 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI2010/UgolovPravoZag.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52439


 
 

кримінально-правово характеру щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності і покарання неповнолітніх. 

5 Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Множинність кримінальних правопорушень. 

3 2 

6 Співучасть у кримінальному правопорушенні. 3 2 

7 Обставини, що виключають злочинність діяння. 3 0 

8 Звільнення від кримінальної відповідальності. 3 2 

9 Покарання, його система та види. 3 1 

10 Призначення покарання. Звільнення від покарання та 

його відбування. 

3 0 

11 Судимість. Інші заходи кримінально-правового 

характеру. 

3 0 

12 Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх.  

3 0 

Усього годин 36 год. 14 год.  

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права 

України. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття кримінального 

правопорушення. Кримінальна відповідальність. Склад кримінального 

правопорушення 

1 Поняття кримінального права. Закон про кримінальну 

відповідальність. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі. 

1. Кримінальне право України, його предмет, 

завдання, функції та система. 

2. Принципи та джерела Кримінального права. 

3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, 

його ознаки та структура. 

4. Кримінально-правова норма: поняття, ознаки, 

види, структура.  

5. Тлумачення закону про кримінальну 

відповідальність: поняття, види і значення. 

6. Чинність законів про кримінальну 

відповідальність у часі і просторі.  

3 0 

2 Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття 

кримінального правопорушення. Класифікація 

кримінальних правопорушень. 

1. Поняття, ознаки, види, стадії та підстави 

кримінальної відповідальності. 

2. Кримінально-правові відносини. 

3. Реалізація кримінальної відповідальності. 

4. Поняття, ознаки та види кримінальних 

правопорушень. 

5. Класифікація кримінальних правопорушень. 

Малозначне діяння. 

6. Відмінність кримінальних правопорушень від 

інших правопорушень. 

3 0 



 
 

7. Криміналізація та декриміналізація.  

3 Склад кримінального правопорушення та його 

характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

1. Поняття та значення кримінального 

правопорушення.  

2. Склад кримінального правопорушення та 

класифікація кримінального правопорушення.  

3. Обєкт кримінального правопорушення: 

поняття та види.  

4. Поняття та значення об’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення. 

5. Суспільно небезпечне діяння. 

6. Обовязкові та факультативні ознаки 

обєктивної сторони кримінального правопорушення.  

3 1 

4 Суб’єкт кримінального правопорушення та суб’єктивна 

сторона кримінального правопорушення. 

1. Поняття, ознаки та види суб’єкта 

кримінального правопорушення. 

2. Вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. 

3. Осудність, неосудність та обмежена осудність. 

4. Поняття і значення суб’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення. 

5. Вина. 

6. Мотив і мета кримінального правопорушення. 

Емоційний стан.  

3 1 

Змістовний модуль 2. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Співучасть у кримінальному правопорушенні. Множинність кримінальних 

правопорушень. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Покарання: поняття, мета, система і види. 

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. 

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Заходи 

кримінально-правово характеру щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності і покарання неповнолітніх. 

5 Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Множинність кримінальних правопорушень. 

1. Поняття й види сталій вчинення умисного 

злочину. 

2. Закінчений та незакінчений злочин (готування 

до злочину, замах на злочин, добровільна 

відмова від доведення злочину до кінця). 

3. Причетність до злочину та провокація 

злочину. 

4. Поняття, ознаки, види та форми множиннсті 

кримінальних правопорушень.  

3 0 

6 Співучасть у кримінальному правопорушенні. 

1. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині. 

Трансформація співучасті у злочині. 

2. Види співучасників та їх кримінальна 

відповідальність. Ексцес виконавця.  

3. Добровільна відмова співучасників від 

вчинення злочину.  

5. Причетність до злочину та правокація злочину.  

3 0 



 
 

7 Звільнення від кримінальної відповідальності. 

1. Поняття, ознаки, види, підстави та умови 

звільнення від кримінальної відповідальності.  

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з дійовим каяттям. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею особи на поруки.  

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку зі зміною обстановки.  

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з закінченням строків давності.  

3 2 

8 Покарання, його система та види. 

1. Поняття, ознаки, мета ти види покарань. 

2. Основні покарання. 

3. Додаткові покарання. 

4. Покарання, що можуть застосовуватися як 

основні, так і додаткові. 

3 0 

9 Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх.  

1. Поняття, ознаки, види заходів кримінально-

правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб та правила їх застосування. 

2. Підстави для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру та 

звільнення від них.  

3. Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх. Призначення 

покарання неповнолітнім. 

4. Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності.  

5. Звільнення від покарання та його відбування. 

6. Погашнення та зняття судимості з 

неповнолітніх.  

3 0 

Усього годин 36 год. 4 год.  

 

 

8. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Теми лабораторних робіт 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права 

України. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття кримінального 

правопорушення. Кримінальна відповідальність. Склад кримінального 

правопорушення 



 
 

1 Поняття кримінального права. Закон про кримінальну 

відповідальність. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі. 

8 14 

2 Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття 

кримінального правопорушення. Класифікація 

кримінальних правопорушень. 

11 18 

3 Склад кримінального правопорушення та його 

характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

11 17 

4 Суб’єкт кримінального правопорушення та суб’єктивна 

сторона кримінального правопорушення. 

9 17 

Змістовний модуль 2. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Співучасть у кримінальному правопорушенні. Множинність кримінальних 

правопорушень. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Покарання: поняття, мета, система і види. 

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. 

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Заходи 

кримінально-правово характеру щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності і покарання неповнолітніх. 

5 Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Множинність кримінальних правопорушень. 

4 8 

6 Співучасть у кримінальному правопорушенні. 5 8 

7 Обставини, що виключають злочинність діяння. 6 9 

8 Звільнення від кримінальної відповідальності. 4 6 

9 Покарання, його система та види. 4 8 

10 Призначення покарання. Звільнення від покарання та 

його відбування. 

6 9 

11 Судимість. Інші заходи кримінально-правового 

характеру. 

6 9 

12 Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх.  

4 9 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Система курсу Загальної частини кримінального права України. 

2. Загальноправові принципи. 

3. Основні джерела сучасного кримінального права України. 

4. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину. 

5. Злочини та інші правопорушення: основні відмінності. 

6. Формула кваліфікації злочину. 

7. Основний та додатковий безпосередні об’єкти злочину. 

8. Основні різновиди причинового зв’язку. 

9. Основні правила встановлення віку суб’єкта злочину. 

10. Складна вина. 

11. Поняття фізіологічного афекту. 

12. Добровільна відмова за чинним КК України. 

13. Критерії поділу співучасті на форми та види.  

14. Форми множинності злочинів. 

15. Затримання особи, що вчинила злочин. 

16. Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. 



 
 

17. Діяння, пов’язане з ризиком. 

18. Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримінально-правового 

регулювання. 

19. Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального 

права. 

20. Покарання в системі заходів кримінально-правового впливу. 

21. Смертна кара як вид покарання в кримінальному праві окремих держав. 

22. Дотримання при призначенні покарання положень Загальної частини КК України. 

23. Основні правила складання покарань. 

24. Заміна покарання більш м’яким. 

25. Звільнення від покарання та його відбування на підставі закону України про амністію 

або акта про помилування. 

26. Мета примусових заходів медичного характеру. 

27. Види примусових заходів медичного характеру. 

28. Особливості погашення та зняття судимості в осіб, які вчинили злочин до досягнення 

ними вісімнадцятирічного віку. 

29. Судовий прецедент як джерело англійського кримінального права. 

30. Особливості відповідальності за незакінчений злочин та за співучасть у злочині за 

кримінальним правом зарубіжних держав. 

31. Основні інститути, що стосуються злочину, за кримінальним правом Франції та ФРН. 

32. К. їхав на своєму автомобілі з Черкас до Києва. На дорозі він побачив збиту кимось 

людину. Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в небезпечному для життя 

стані, бо має значні тілесні ушкодження. Побоюючись, що його можуть визнати винним в наїзді 

на людину, К. залишив потерпілого на дорозі і нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом 

помер на місці пригоди. Чи підлягає К. кримінальній відповідальності? Відповідь поясніть.  

33. Між директором птахофабрики Ч. і суддею П., які проживали на одному поверсі у 

багатоквартирному будинку, склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., будучи злим 

на П. та перебуваючи у стані сп’яніння, зустрів останнього біля кабіни ліфта та наніс йому тяжке 

тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кваліфікуйте дії Ч.  

34. Під час сварки А. наніс Б. два удари кулаком в обличчя. Останній не втримався на 

ногах, впав спиною на асфальт, в результаті чого отримав тяжкі тілесні ушкодження, що 

спричинили його смерть. Кваліфікуйте дії А.  

35. Між Н. та С. на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Н., бажаючи хоч якось дошкулити С., 

схопила з письмового столу ніж для паперу та з силою вдарила останнього 22 у живіт. Вістря 

ножа увійшло до черевної порожнини С. на декілька сантиметрів, але внутрішні органи не 

пошкодило. С. потрапив до лікарні, але вже за шість днів був виписаний, а на сьомий день 

вийшов на роботу. Кваліфікуйте дії Н.  

36. Майстер будівельної дільниці І., керуючи роботами по зведенню 26-поверхового 

житлового будинку, всупереч вимогам будівельних норм і правил допустив до виконання 

монтажних робіт робітників без необхідних захисних пристроїв і засобів. Внаслідок цих 

порушень робітник А., який працював без страхувального паску, впав з висоти шести метрів і 

отримав тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії І.  

37. Д. систематично знущався над своєю дружиною, неодноразово погрожував їй 

вбивством. Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз почав її бити і, погрожуючи 

скинути з балкона, вимагав, щоб вона сама стрибнула з нього. Коли він заявив, що візьме ножа, 

дружина не витримала нервового напруження і стрибнула з балкона другого поверху, наслідком 

чого стали тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла показала, що, стрибаючи з балкона, хотіла 

покінчити життя самогубством. Кваліфікуйте дії Д.  

38. Д., відбувши покарання у виді позбавлення волі, повернувся до своєї співмешканки Ю. 

та дізнався, що вона наразі проживає у фактичному шлюбі з Ж. Д. почав переслідувати Ю.: 

систематично бував у неї за місцем роботи, супроводжував додому, наближався на вулиці, 

стукав кулаками у вікна та двері, телефонував у різний час доби, умовляючи вигнати Ж. та 

впустити його до квартири і «жити як раніше». Ю. звернулася до територіального відділу НПУ із 

заявою, що вона зазнає психологічного насильства. Чи підлягає Д. кримінальній 



 
 

відповідальності?  

 
 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)  

1. Поняття кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права, зв’язок і 

відмінність між ними.  

2. Поняття кримінального закону, його ознаки і значення. Система кримінального закону.   

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Зворотна дія закону про 

кримінальну відповідальність в часі. Чинність кримінального закону за колом осіб.   

4. Тлумачення кримінального закону. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду 

України по застосуванню кримінального законодавства та правові позиції Верховного Суду, їх 

юридична природа і значення.  

5. Поняття кримінального правопорушення. Ознаки кримінального правпорушення та їх 

характеристика. Відмінність кримінального правопорушення від інших правопорушень.  

6. Класифікація кримінальних правопорушень, її критерії і кримінально-правове значення.  

7. Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності.   

8. Поняття і значення складу кримінального правопорушення. Співвідношення понять 

«злочин» і «склад злочину».  Ознаки складу злочину.   

9. Види складу злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. 

10.  Поняття і значення об’єкту кримінального правопорушення. Класифікація об’єктів 

кримінального правопрушення, її критерії і значення.   

11. Поняття предмета кримінального правпорушення, його відмінність від об’єкту 

кримінального правопорушення, знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення.   

12. Значення предмета кримінального правопорушення.  

13. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 

Злочинне діяння. Форми злочинного діяння.   

14. Поняття і ознака злочинної дії.  Поняття і ознаки злочинної бездіяльності.   

15. Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. Матеріальні і 

формальні склади злочинів.  

16. Причиновий зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками, його значення. 

Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину та їх кримінально-правове 

значення.  

17. Поняття і ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. Спеціальний суб’єкт 

кримінального правопорушення.  

18.  Осудність, як одна з ознак суб’єкта кримінального правопорушення. Поняття та 

критерії неосудності, кримінально-правове значення неосудності.   

19. Обмежена осудність та її критерії. Наслідки визнання особи обмежено осудною.  

20. Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.   

21. Поняття і зміст вини. Форми вини, критерії їх виділення.  

22. Умисел і його види.   

23. Необережність і її види.   

24. Мотив і мета кримінального правопорушення, їх кримінально-правове значення.   

25. Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення.  

26. Поняття і ознаки готування до кримінального правопорушення.   

27. Поняття і види замаху на кримінальне правопорушення.  

28. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Форми співучасті у 

злочині, критерії і значення їх виділення.  

29. Види співучасників у злочині.  

30. Поняття, види і ознаки множинності злочинів.   

31. Поняття і види повторності злочинів. Поняття і ознаки сукупності злочинів.    

32. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочину.  

33. Необхідна оборона. Уявна оборона.  

34. Затримання злочинця. Крайня необхідність.   



 
 

35. Фізичний або психічний примус. Виконання обов’язкового наказу як обставина, що 

виключає злочинність діяння.   

36. Діяння, пов’язане з ризиком та його кримінально-правова характеристика.   

37. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння.  

38. Поняття, підстави і правові наслідки та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. Види звільнення від кримінальної відповідальності.  

39. Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного 

примусу і заходів громадського впливу.  

40. Поняття, ознаки і значення системи покарання. Види покарань. Основні і додаткові 

покарання. Покарання, що можуть застосовуватися як основні і як додаткові.  

41. Загальні засади призначення покарання, їх поняття, зміст.   

42. Види обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання та їх характеристика.   

43. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 

44. Амністія та помилування як види звільнення від відбування покарання.  

45. Поняття та правові наслідки судимості. Погашення судимості. Строки погашення 

судимості. Зняття судимості.  

46. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.  Особи, до яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного 

характеру.  

47. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації. 

48. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та їх 

характеристика. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру. 

49. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру.  

50. Види покарань, які застосовуються щодо осіб, які вчинили злочин в неповнолітньому 

віці.   

 

13. Методи навчання 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 дослідницький метод 

 дошуковий метод. 

14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» 

використовуються такі методи оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та 

письмового опитування, фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, 



 
 

розв'язування задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, 

творчих завдань, тощо; для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, 

вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю 

проведення екзамену (усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних 

завдань, розв'язування задач, тощо.). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 
 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  



 
 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самості

йна 

робота Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1

0
 

Т
1

1
 

Т
1

2
 

3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 10 40 100 

Модульний 

контроль 1 - 10 

Модульний контроль 2 - 10 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» узагальнено в 

комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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29. Про дорожній рух Закон України від 30.06.1993 р. URL: 
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