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                                      Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Кримінальне право 

України Загальна частина.  ” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми бакалаврів напряму (спеціальності)  “7.030402правознавство ”.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є кримінальне право як галузь 

права; вітчизняна наука кримінального права, її напрацювання та тенденції 

розвитку. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:  

1. Кримінальний закон. Злочин та його види. 

2. Кримінальна відповідальність і її підстава. 

3. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Причетність до злочину. 

    Множинність злочинів.  

4. Обставини, що виключають злочинність діяння.  

5. Покарання, порядок його призначення та звільнення від нього та його  

            відбування. 

6. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Кримінальне право України. 

Загальна частина ” є дати студентам глибокі знання кримінального закону, 

чітке уявлення про особливості виникнення і розвитку основних категорій та 

інститутів кримінального права та допомогти засвоїти положення теорії 

кримінального права з метою правильного застосування їх у 

правозастосовній практиці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Кримінальне право 

України. Загальна частина”є: студент повинен отримати знання про 

кримінальне право як галузь права та окрему галузь юридичної науки, а 

також виробити навички застосування кримінального закону. У зв’язку із 

цим передбачається: з'ясування у процесі навчання поняття кримінального 

права як правової галузі, його значення, принципів та місця у системі права 

України; вивчення джерел кримінального права, його системи, призначення 

та  змісту норм його Загальної частини;  напрацювання студентами навичок 

тлумачення кримінально – правових норм, їх застосування при розв’язанні 

задач, виконанні тестових завдань, підготовці проектів процесуальних 

документів тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
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знати: 1.положення чинного КК України, що регламентують чинність 

кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб; поняття та ознаки 

злочину, види злочинів; поняття кримінальної відповідальності та її підставу; 

елементи та ознаки складу злочину; поняття та види стадій вчинення 

злочину; поняття та форми готування до злочину; поняття, ознаки та види 

замаху на злочин; поняття, ознаки добровільної відмови від доведення 

злочину             до кінця; поняття, ознаки співучасті у злочині, види 

співучасників та форми             співучасті, підстави та межі кримінальної 

відповідальності співучасників злочину; поняття, ознаки та види 

множинності злочинів; поняття, ознаки та види обставин, що виключають 

злочинність діяння; поняття, ознаки та види покарань, порядок їх 

призначення, звільнення від покарання, його відбування; поняття судимості 

та умови погашення судимості. 2.положення рішень Конституційного Суду 

України та положення постанов Пленуму Верховного Суду України щодо 

окремих питань положень Загальної частини  Кримінального права України, 

які викликають проблеми у судовій практиці. 

вміти: користуватися чинним кримінальним законом та правильно 

застосовувати його законодавчі положення при вирішенні окремих життєвих 

казусів; правильно використовувати кримінально-правову термінологію; 

аргументувати своє рішення щодо питання кримінальної відповідальності 

осіб, винних у вчиненні злочину, посилаючись на положення чинного 

кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України та 

положень Пленуму Верховного Суду України.                  

  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин 5 кредити ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. 

 

 Т е м а  1 .  ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Поняття кримінального права. Предмет кримінального права. Поняття і 

види кримінальних правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і 

припинення кримінальних правовідносин. Метод кримінального права.  

Завдання кримінального права.  

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини 

кримінального права. Поняття, значення і система Загальної частини 

кримінального права. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального 

права.  

Кримінальне право і суміжні галузі права, зв’язок і відмінність між 

ними.  
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Наука кримінального права, її предмет і функції. Методи науки 

кримінального права. Зв’язок науки кримінального права з суміжними 

юридичними науками. Роль кримінально-правової науки. Завдання, що 

стоять перед наукою кримінального права в сучасний період.  

Кримінальне право як навчальна дисципліна. Система курсу 

кримінального права.  

 

 

 

      

Т е м а  2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Поняття і значення принципів кримінального права. Необхідність 

законодавчого визначення принципів кримінального права і його практичне 

значення.  

Кримінально-правова наука про систему і види принципів 

кримінального права.  

Характеристика окремих принципів кримінального права.  

 

 

Т е м а 3 .  ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Кримінально-правова наука про джерела кримінального права і їх види. 

Закон про кримінальну відповідальність як джерело кримінального 

права. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і 

значення. Співвідношення термінів “кримінальний закон”, “закон про 

кримінальну відповідальність”, “кримінальне законодавство” і “кримінальне 

право”.  

Чинний Кримінальний кодекс України, його система і загальна 

характеристика.  

Система  закону про кримінальну відповідальність. Загальна і Особлива 

частини закону про кримінальну відповідальність. Структура статей 

Загальної  і Особливої  частин закону про кримінальну відповідальність. 

Диспозиція і санкція, їх види. Стаття закону про кримінальну відповідальніть 

і норма кримінального права. Поняття, структура і види кримінально-

правових норм.  

Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. 

Місце вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території 

України. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо осіб. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність щодо громадян України, іноземних 

громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину на 

території України. Поняття громадянина України, іноземного громадянина і 

особи без громадянства. Кримінальна відповідальність осіб, які не підсудні у 
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кримінальних справах судам України, за злочин, вчинений ними на території 

України. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо громадян 

України, іноземних  громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення 

ними злочину за межами України. Правові наслідки засудження особи за 

межами України. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, 

які підлягають відповідальності за законодавством іноземної держави і 

перебувають на території України, та виконання вироків, винесених 

іноземними судами чи міжнародними судовими установами. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Набрання і 

втрата чинності  законом про кримінальну відповідальність. Час вчинення 

злочину. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Види законів 

про кримінальну відповідальність, що мають зворотну силу. Межі зворотної 

сили закону про кримінальну відповідальність. Закони про кримінальну 

відповідальність, що не мають зворотної сили. Шляхи усунення і 

встановлення караності діяння, пом'якшення і посилення покарання, іншого 

поліпшення і погіршення кримінально-правового положення особи, що 

вчинила злочин. Проміжний закон про кримінальну відповідальність і його 

чинність. Зупинення чинності кримінального закону. 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення 

і їх характеристика. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань 

застосування кримінального закону, їх юридична природа і значення. 

Тлумачення кримінального закону Конституційним Судом України. 

 

Т е м а  4. ЗЛОЧИН І ЙОГО ВИДИ 

Поняття і ознаки злочину. Відмінність злочину від інших 

правопорушень. 

Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення.  

Поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого і 

особливо тяжкого. 

Злочин і злочинність.  

 

Змістовний модуль 2.  

Т е м а  5. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЇЇ ПІДСТАВА 

Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і значення складу 

злочину. Злочин і склад злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Види 

складів злочину.  

Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочинів. 

Значення правильної кваліфікації злочинів.  

Т е м а  6. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ  
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Поняття і значення об'єкта злочину. Механізм заподіяння шкоди 

об'єктові злочину.  

Класифікація об'єктів злочину, її критерії і значення.  

Загальний об'єкт злочину і його значення.  

Родовий об'єкт злочину і його значення.  

Безпосередній об'єкт злочину і його значення. Основний і додатковий 

(обов’язків і факультативний) об'єкт злочину.  

Об'єкт і предмет злочину. Поняття предмета злочину, його відмінність 

від об'єкта злочину, знарядь і засобів вчинення злочину. Значення предмета 

злочину. Потерпілий від злочину.  

Т е м а  7. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ  

 

Поняття, ознаки і значення об'єктивної  сторони злочину. 

Злочинне діяння. Форми злочинного діяння. Поняття і ознаки злочинної 

дії. Форми злочинної дії. Поняття і ознаки злочинної бездіяльності. Умови 

відповідальності за злочинну бездіяльність. Значення непереборної сили, 

фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність особи.  

Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. 

Матеріальні і формальні склади злочинів.  

Причиновий зв'язок між злочинним діянням і злочинними наслідками та 

його значення. Кримінально-правові теорії причинового зв'язку і їх 

філософські основи. Поняття і ознаки причинового зв'язку в кримінальному 

праві.  

Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх 

кримінально-правове значення.  

Т е м а  8. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

Поняття і ознаки  суб'єкта злочину. Суб'єкт злочину і особа злочинця. 

Кримінально-правове значення особи злочинця.  

Суб'єкт злочину -  фізична особа.  

Вік як ознака суб'єкта злочину. Обставини, що покладені в основу 

визначення віку, з досягненням якого особа може вважатись суб'єктом 

злочину. Момент досягнення особою віку, з якого може настати кримінальна 

відповідальність. Встановлення віку особи при відсутності документів про її 

народження. Опосередковане вчинення злочину. 

Осудність як ознака суб'єкта злочину. Поняття осудності та її зміст.  

Поняття і критерії неосудності. Ознаки медичного критерію неосудності: 

хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад душевної діяльності, 

недоумство, інший хворобливий стан психіки. Значення медичного критерію 

для визнання особи неосудною. 

Ознаки юридичного критерію неосудності. Характеристика 

інтелектуальної та вольової ознак юридичного критерію неосудності та їх 
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співвідношення.  Кримінально-правове значення неосудності. Правові 

наслідки захворювання особи після вчинення нею злочину на психічну 

хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 

або керувати ними.  

Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп'яніння внаслідок 

вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин,  

і її обґрунтування в теорії кримінального права. 

Поняття спеціального суб'єкта злочину. Ознаки, що характеризують 

спеціального суб'єкта злочину. Види (класифікація) спеціальних суб'єктів 

злочину.  

Т е м а  9. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину.  

Поняття і зміст вини. Значення вини.  

Форми вини, критерії і значення їх виділення.  

Умисел і його види. Прямий і непрямий умисел, їх інтелектуальний і 

вольовий моменти. Визначений (конкретизований) і невизначений 

(неконкретизований) умисел. Види визначеного умислу. Відповідальність за 

діяння, вчинені з простим, альтернативним і невизначеним умислом.  

Необережність і її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний і 

вольовий моменти. Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого 

умислу. Злочинна недбалість, її інтелектуальний і вольовий моменти. 

Критерії злочинної недбалості. Відмінність злочинної недбалості від 

злочинної самовпевненості. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної 

недбалості.  

Злочини з двома формами вини. Типи таких злочинів.  

Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. Емоційний 

стан особи під час вчинення злочину та його кримінально-правове значення. 

Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична і фактична 

помилки, їх види і кримінально-правове значення. Відмінність помилки від 

відхилення дії.  

 

 

Змістовний модуль 3.     

Т е м а  10. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії і значення їх 

виділення. Злочини, в яких можливі стадії їх вчинення. Значення 

правильного встановлення стадії вчиненого злочину.  

Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і 

практичне значення правильності його встановлення.  
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Поняття і ознаки готування до злочину. Відмінність готування до 

злочину від виявлення наміру вчинити злочин.  

Поняття і ознаки замаху на злочин. Види замаху. Закінчений і 

незакінчений замах. Поняття і види непридатного замаху. Відмінність замаху 

на злочин від готування до злочину і від закінченого злочину.  

Підстави і межі кримінальної відповідальності за готування до злочину і 

за замах на злочин. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.  

Добровільна відмова при незакінченому злочині. Поняття і ознаки 

добровільної відмови при незакінченому злочині. Стадії вчинення злочину, 

на яких можлива добровільна відмова. Форми добровільної відмови. 

Значення добровільної відмови. Підстави і умови за наявності яких особа не 

підлягає кримінальній відповідальності у разі добровільної відмови при 

незакінченому злочині. Дійове каяття і його відмінність від добровільної 

відмови при незакінченому злочині.  

Т е м а  11. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

Поняття співучасті у злочині, її  об'єктивні і суб'єктивні  ознаки. Відмінність 

співучасті від об'єктивно зв'язаних необережних злочинних діянь кількох 

осіб, від дій, які об'єктивно сприяли вчиненню злочину, але суб'єктивно не 

були спрямовані на це, від необережного сприяння умисному злочинові, від 

вчинення злочину двома чи більше особами при відсутності спільності 

посягання.  Значення  співучасті у злочині.  

 Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення.  

Поняття виконавця (співвиконавця) злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, 

що характеризують його діяння. Опосередковане виконання злочину.  

Поняття організатора злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. Поняття підбурювача злочину, об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки, що характеризують його діяння. Відмінність 

підбурювання до злочину від діянь виконавця і організатора злочину  та 

загальних закликів до злочинної діяльності.  

Поняття пособника злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. Інтелектуальне і фізичне пособництво. 

Відмінність пособника від виконавця, організатора і підбурювача злочину.  

Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Вчинення 

злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 

групою, злочинною організацією. Характеристика цих форм співучасті.  

Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. 

Кваліфікація  діянь співучасників злочину.   

Відповідальність  співучасників при незакінченому злочині і при 

невдалій  співучасті.  
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Ексцес співучасника злочину. Види ексцесу. Вплив ексцесу  на 

кримінальну відповідальність співучасників злочину.  

Відповідальність за співучасть у злочинах з спеціальним суб'єктом.  

Добровільна відмова співучасників, її особливості і вплив на 

кримінальну відповідальність співучасників  злочину.  

Відмінність співучасті у злочині від причетності.Поняття причетності до 

злочину.  

Види причетності до злочину за КК України та у кримінально-правовій 

науці. 

Т е м а  12. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності 

злочинів від одиничного злочину. Поняття одиничного злочину. Види 

одиничних злочинів і їх характеристика. Множинність злочинів і 

конкуренція кримінально-правових норм. Кримінально-правове значення 

множинності злочинів.  

Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення.  

Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. 

Кримінально-правове значення сукупності злочинів.  

Поняття і види повторності злочинів. Відмінність повторності злочинів 

від продовжуваного злочину. Кримінально-правове значення повторності 

злочинів.  

Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочинів. 

  

 

 

Змістовний модуль 4. 

Т е м а  13. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.  

Кримінальний закон і наука кримінального права про види обставин, 

що виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони і її значення. Умови 

правомірності необхідної оборони. Провокація необхідної оборони. 

Перевищення меж необхідної оборони. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки 

кримінально-караного перевищення меж необхідної оборони.  

Уявна оборона (оборона від уявного посягання). Поняття уявної 

оборони. Вплив уявної оборони на кримінальну відповідальність особи за 

заподіяну нею у такому стані шкоду. 

Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності 

затримання такої особи. Відповідальність за перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, що вчинила злочин.  
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Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності і умови її 

правомірності. Відповідальність за перевищення меж крайньої необхідності. 

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.  

Фізичний або психічний примус. Відповідальність за шкоду, заподіяну 

під впливом фізичного або психічного примусу. 

Виконання законного наказу або розпорядження. Поняття законного і 

явно злочинного наказу чи розпорядження. Кримінально-правові наслідки 

виконання і невиконання явно злочинного наказу або розпорядження. 

Діяння, пов’язане з виправданим ризиком. Поняття виправданого і 

невиправданого ризику. Кримінальна відповідальність за шкоду, заподіяну в 

умовах невиправданого ризику. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Умови 

правомірності заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка 

виконувала таке завдання. 

 

 

 

 

 

Т е м а 14. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ. 

 

Поняття і ознаки кримінально-правових наслідків. 

Види кримінально-правових наслідків. 

Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність. Поняття кримінальної відповідальності, її 

відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Початок і 

закінчення кримінальної відповідальності. Форми кримінальної 

відповідальності.  

Заходи кримінально-правового характеру: поняття та види ( інші заходи 

кримінально-правового характеру, заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, примусові заходи виховного характеру). 

Проблеми та перспективи закріплення в законі про кримінальну 

відповідальність наслідків вчинення злочину та суспільно-небезпечних діянь. 
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Т е м а  15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Поняття, підстави і правові наслідки звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Види звільнення від кримінальної відповідальності.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з  дійовим 

каяттям. Підстави і умови такого звільнення.  

Звільнення від кримінальної відповідальності  у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. Підстави і умови застосування цього виду звільнення 

від кримінальної відповідальності.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від 

кримінальної відповідальності. Умови притягнення переданої на поруки 

особи за вчинений нею злочин до кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення 

перебігу давності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо 

тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне 

позбавлення волі. Особи, до яких давність не застосовується. 

Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 

військовий злочин, з застосуванням до неї заходів, передбачених 

Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. 

 

  

Змістовний модуль 5. 

 

Т е м а  16. ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ПОКАРАННЯ.  
 

Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів 

державного примусу і заходів громадського впливу.  

Мета покарання. Поняття мети покарання. Законодавче визначення мети 

покарання і його значення. Мета  покарання за чинним  Кримінальним 

кодексом і її  характеристика. Наука кримінального права  про мету 

покарання.  
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Т е м а  17. СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ 

Поняття, ознаки і значення системи покарань.  

Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові покарання. 

Покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові.  

Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що не може бути вилучене 

при стягненні штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням.  

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу. Підстави і порядок застосування цього покарання.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. Підстави і умови призначення цього покарання, його строки. 

Формулювання у вироці покарання у вигляді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю.  

Громадські роботи. Поняття покарання у вигляді громадських робіт і 

його строк. Особи, яким громадські роботи не призначаються. 

Виправні роботи. Поняття і строки виправних робіт. Розмір 

відрахування із заробітку засудженого до виправних робіт. Особи, до яких 

виправні роботи не застосовуються. Заміна виправних робіт особам, які стали 

після постановлення вироку суду непрацездатними. 

Службові обмеження для військовослужбовців. Зміст, строки, підстави 

і умови застосування цього покарання.  

Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови 

застосування конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації. 

Відмінність конфіскації майна як кримінального покарання від так званої 

спеціальної конфіскації, стягнення безпідставно придбаного майна, 

відшкодування заподіяної злочином шкоди.  

Арешт. Поняття покарання у вигляді арешту і його строк. Особи, до 

яких арешт не застосовується. 

Обмеження волі. Поняття покарання у вигляді обмеження волі і його 

строк. Особи, до яких обмеження волі не застосовується. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 

Підстави і умови застосування цього покарання, його строки.  

Позбавлення волі на певний строк. Поняття цього покарання і його 

строк.  

Довічне позбавлення волі. Злочини, за вчинення яких встановлюється 

це покарання, і випадки, коли воно застосовується. Особи, до яких довічне 

позбавлення волі не застосовується. 

Т е м а  18. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
  

Загальні засади призначення  покарання, їх поняття і зміст. Призначення 

покарання у межах санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу, 

що передбачає відповідальність за вчинений злочин, і відповідно до 

положень його Загальної частини. Врахування при призначенні покарання 
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ступеня тяжкості вчиненого  злочину, особи винного і обставин, що 

пом'якшують і обтяжують покарання. Види обставин, що пом'якшують і 

обтяжують покарання, їх характеристика. Призначення покарання, 

необхідного і достатнього для виправлення особи та попередження нових 

злочинів.  

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом за 

даний злочин. Види і умови такого пом'якшення покарання. 

Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують 

покарання. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила  

призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення більш суворого 

покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої частини 

Кримінального кодексу за вчинений злочин. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила 

призначення покарання за сукупністю вироків.  

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 

Обчислення строків покарання.  

Т е м а  19. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ, ЙОГО 

ВІДБУВАННЯ, ЗАМІНА ПОКАРАННЯ БІЛЬШ 

М’ЯКИМ ПОКАРАННЯМ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ 

ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ 

Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно 

небезпечною.  

Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. 

Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу  давності. 

Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за 

який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. 

Особи, до яких давність не застосовується.  

Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з набранням чинності 

законом, що усуває караність діяння. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави 

застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий 

строк при звільненні від відбування покарання з випробовуванням, його 

тривалість, початок перебігу і значення. Обов’язки, які покладає суд на 

особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Контроль за 

поведінкою таких осіб. Застосування додаткових покарань у разі звільнення 

від відбування покарання з випробуванням. Підстави звільнення засудженого 

від відбуваня призначеного йому покарання. Підстави направлення  
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засудженого для відбування призначеного  йому покарання. Наслідки 

вчинення  засудженим протягом іспитового строку нового злочину.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови застосування цього виду 

звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при даному звільненні 

від відбування покарання, його тривалість, початок спливу і значення. 

Обов’язки, які можуть покладатись на засуджену, і контроль за її 

поведінкою. Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. 

Підстави направлення засудженої для відбування призначеного покарання. 

Кримінально-правові наслідки вчинення засудженою в період іспитового 

строку нового злочину. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх 

обчислення. Зупинення і переривання строків давності. Давність виконання 

обвинувального вироку, яким особа засуджена до довічного позбавлення 

волі. Особи, до яких давність виконання  обвинувального вироку не 

застосовується. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Умови і 

порядок застосування цього виду звільнення від відбування покарання. 

Кримінально-правові наслідки вчинення особою, до якої було застосовано 

умовно-дострокове звільнення від покарання, протягом невідбутої частини  

покарання нового злочину.  

Звільнення від відбування покарання  за хворобою. Види такого 

звільнення. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Умови і порядок 

застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-

правові наслідки вчинення особою, яка відбуває більш м’яке покарання, 

нового злочину. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. Підстави і умови застосування цього виду 

звільнення від відбування покарання. Контроль за  поведінкою засудженої. 

Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави 

направлення засудженої для відбування призначеного покарання. 

Кримінально-правові наслідки вчинення засудженою в період звільнення від 

покарання нового злочину. 

Звільнення від покарання, його відбування та заміна покарання або його 

невідбутої частини більш мяким покаранням на підставі закону України про 

амністію чи акта про помилування.  

Т е м а  20. СУДИМІСТЬ 

Поняття і правове значення судимості. 

Виникнення і припинення судимості. Правові наслідки припинення 

судимості. Способи припинення судимості.  
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Поняття і умови погашення судимості. Строк погашення судимості і 

порядок його обчислення. Обчислення строку погашення судимості при 

засудженні за сукупністю злочинів і вироків, умовно-достроковому 

звільненні від покарання, заміні покарання більш м’яким покаранням, 

прийнятті закону , що пом’якшує караність діяння. Переривання перебігу 

строку, що погашає судимість.  

Дострокове зняття судимості. Умови дострокового зняття судимості 

судом. Дострокове зняття судимості актом помилування. 

 

Змістовний модуль 6.    
 

 Тема 21. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНОГО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

      Поняття заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.  

       Підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. 

       Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового 

характеру. 

       Підстави для звільнення юридичної особи від заходів кримінально-

правового характеру. 

       Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

      Штраф. Поняття і розміри штрафу.     

      Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна. Умови застосування 

конфіскації майна. 

       Ліквідація. Умови застосування ліквідації. 

      Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру. 

 

 

 

Тема 22. ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНОГО-ПРАВОВОГО 

                   ХАРАКТЕРУ. 

. 

 

Примусові заходи медичного характеру. Поняття та мета примусових 

заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру. Види цих заходів, підстави і порядок їх 

застосування, продовження, зміни і припинення.  

Примусове лікування осіб, які вчинили злочин та мають хворобу, що 

становить небезпеку для здоров’я інших осіб. 

Примусові заходи виховного характеру: поняття та ознаки. Види 

примусових заходів виховного характеру. Підстави застосування примусових 

заходів виховного характеру. 
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Спеціальна конфіскація. Поняття та мета спеціальної конфіскації. 

Майно, що підлягає спеціальній конфіскації. Майно, щодо якого не може 

бути застосована спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної 

конфіскації.  

 

Т е м а  23. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА  ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстави і умови 

такого звільнення. Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до 

нього примусових заходів виховного характеру. 

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього у зв’язку 

із закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. 

Переривання і зупинення перебігу давності. 

Особливості застосування до неповнолітніх покарання. Види покарань, 

які застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання. Підстави і види 

такого звільнення. 

Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням. 

Підстави застосування цього виду звільнення неповнолітнього від відбування 

покарання. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарння 

неповнолітнього з випробуванням. Обов’язки, які покладає суд на 

неповнолітнього, звільненого від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру. Підстави і умови застосування цього виду 

звільнення від покарання. Види примусових заходів виховного характеру та 

їх характеристика. Тривалість примусових заходів виховного характеру. 

Призначення неповнолітньому вихователя. 

Звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення 

перебігу давності. 
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Звільнення неповнолітнього від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки 

давності та їх обчислення. Зупинення і переривання строків давності. 

Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного 

покарання. 

Умовно-дострокове звільнення неповнолітнього від відбування 

покарання. Умови і порядок застосування умовно-дострокового звльнення до 

неповнолітнього. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, щодо якої 

застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 

протягом невідбутої частини покарання нового злочину. 

Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 

Умови погашення судимості у неповнолітніх. Строк погашення 

судимості і порядок його обчислення. 

Дострокове зняття судимості з неповнолітнього за злочин, вчинений ним 

у віці до вісімнадцяти років. Умови дострокового зняття судимості судом. 

Дострокове зняття судимості актом помилування. 

Т е м а  24. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ 

ДЕРЖАВ     

Загальна характеристика кримінального права зарубіжних держав і його 

систем.  

Загальна частина кримінального права зарубіжних держав і її основні 

інститути.  

Джерела кримінального права, їх види і характеристика. Межі чинності 

кримінальних законів.  

Поняття і ознаки злочину. Суб'єкт злочину. Вина, її поняття і значення. 

Форми і види вини. Класифікація злочинів.  

Відповідальність за попередню злочинну діяльність. Добровільна 

відмова від вчинення  злочину.  

Інститут співучасті у злочині.  

Обставини, що виключають злочинність діяння, їх види і загальна 

характеристика.  

Покарання і його мета. Види покарань. Призначення покарання. 

Звільнення від покарання.    

 

3. Рекомендована література 
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Базова 

 - Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. 

закладів/ [Ю.В.Баулін та ін.]; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація; М-во освіти і науки 

України. Нац.юрид.акад.України ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 454с.  

 - Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., 

Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник 

М.І. – К.: Правові джерела, 2002.  

 - Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] /[Ю.В.Александров, В.І. 

Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 

[Вид. 5-те, переробл. та  доповн.]  К.: Атіка, 2009. – 408с.  

- Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник /А.М. Бобенко, Ю.А. Вапса, 

В.К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О.М. Бандурки; МВС України, Харків. Нац.ун-т. 

внут.справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378с. 

- Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник /За ред. А.С. Беніцького, В.С. 

Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011.- 1121с. 

- Курс советского уголовного права. В 5 т. Л.: ЛГУ, 1968-1981. 

- Курс советского уголовного права. В 6 т. М.: Наука, 1970-1971. 

- Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний 

аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К. Атіка. 2001. 

- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /А.М. бойко, Л.П. Брич, 

В.К. Грищук, О.О, Дудоров та ін. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. –  [7-е вид. , 

переробл. та  доповн.] К.: Юридична думка, 2010. – 1288с. 

- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. 

Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001. 

- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом 

законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. 

С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. 

 

 

 II. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини. 

До теми 1 

Обов’язкова література 

Наклович   М.Л.,   Кирись   Б.А.   Возникновение  уголовных   правоотношений 

ответственности //Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. Вып. 20.-1981.-С.88-99. 

Ной И.С. Метод уголовного права //Личность преступника и уголовная 

ответственность: правовые и криминологические вопросы. Межвуз. науч. сб. Саратов.-

1981.-С. 17-29. 
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Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве.-

Рязань: Рязан. ВШ МВД СССР.- 1976.- С.206. 

Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. ( Предмет, задачи и способы 

уголовно-правового регулирования).-Л.: ЛГУ,1965.  

Додаткова література 

Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і 

методології.-Львів: "Світ".-1993. 

Грищук В.К. Правова реформа і питання гуманізації радянського кримінального 

законодавства //Радянське право. -  1990.- №10. - С. 31-34. 

Грищук В.К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України. - Львів. 

ЛДУ.-1993.-136 С. 

Игнатов А.Н. Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон //Уголовное 

право. Курс лекций. Общая часть. Лекция 1. - М.: Норма.-1996. 

Кирись Б.А. Становление и изменение уголовных правоотношений //Вестн. Львов. ун-

та. Сер.юрид. Вып. 19.-1980.- С.64-70. 

Кирись Б.А. Субьекты уголовного правоотношения //Правоведение.-1976.- №16.- С.73-

79. 

Кирись Б.А.Прекращение уголовных правоотношений ответственности //Вестн. 

Львов.ун-та. Сер.юрид. Вып.28.-1990.- С.75-82. 

Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций.- Свердловск: СвЮИ.-1971.-

Вып.1.  Введение в уголовное право.-1971. -С.146. 

Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия.- М.:Наука,1983. 

Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Механизм уголовно-праового регулирования. 

Уголовная ответственность.-СПб., 2000. 

Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система.-СПб., 1999. 

Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права // 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є:  

– контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого 

студента (групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, 

що дає змогу викладачу відповідно планувати і викладати навчальний 

матеріал; 

– навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних 

досягнень студентів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню і 

систематизації навчального матеріалу, вдосконаленню  підготовки студента; 

– діагностико-коригуюча, що допомагає з’ясувати причини 

труднощів, які виникають в студента під час навчання, виявити прогалини у 
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знаннях і вміннях та коригувати його діяльність,  спрямовану  на усунення 

недоліків; 

– стимулюючо-мотиваційна, що визначає таку організацію 

оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його проведення 

стимулює бажання поліпшити свої результати, розвиває відповідальність та 

сприяє змагальності студентів, формує мотиви навчання; 

– виховна, що передбачає формування вміння відповідально й 

зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю і самоконтролю, 

розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, активності, 

акуратності та інших. 

 

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, 

вміння та навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного 

ставлення до навколишньої дійсності, тобто його інформаційна, соціальна, 

комунікативна компетентність. 

Оцінюватися може виконання будь-яких навчальних завдань, під час 

роботи над якими студенти демонструють власне аналітичне мислення: 

розгорнуті і стислі усні відповіді, письмові роботи, доповіді, реферати, 

участь в дискусіях тощо. 

При визначенні навчальних досягнень студентів аналізу підлягають: 

характеристики відповіді студента: елементарна, фрагментарна, 

неповна, повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча; 

якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, 

дієвість, системність, узагальненість, міцність; 

ступінь сформованості загально навчальних та предметних умінь і 

навичок; 

рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо; 

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати 

гіпотези, розв’язувати проблеми);  самостійність оцінних суджень. 
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Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень студентів 

має стати підсумкове модульне оцінювання. Модульне оцінювання 

навчальних досягнень студентів є обов’язковим і основним, його результати 

відображаються у журналі академічної групи в окремій колонці. 

“Відмінно” – студент володіє ґрунтовними знаннями програмного 

матеріалу, виявляє здатність до самостійного аналізу кримінального 

законодавства, правильно його класифікує та характеризує знає зміст 

основних понять; глибоко і правильно тлумачить зміст норм кримінального 

закону; його судження чіткі, послідовні й аргументовані. 

“Добре” – студент володіє глибокими знаннями матеріалу в обсязі 

програми, добре орієнтується в кримінальному законодавстві, не допускає 

суттєвих помилок при аналізі норм кримінального закону, може 

розтлумачити їх зміст; вільно викладає власні судження. 

“Задовільно” – знання студента є неповними і неточними, ґрунтуються 

на поверхневому ознайомленні з кримінальним законодавством, він допускає 

помилки при аналізі норм кримінального закону; може розтлумачити їх 

зміст; судження нечіткі й непослідовні. 

“Незадовільно” – студент не має достатніх знань програмного 

матеріалу, не орієнтується в кримінальному законодавстві, допускає грубі 

помилки при аналізі норм кримінального закону; не може розтлумачити 

норми кримінального закону; виклад власних суджень відсутній. 

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі 

оцінювання університету, після чого переводиться в національну шкалу 

оцінювання ECTS відповідно до таблиці. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Опитування на семінарських заняттях, тестування з окремих тем, 

реферати з тем, що повністю виносяться на самостійне вивчення студентів, 

виконання письмового завдання, модульний контроль та залік. 
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