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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 (III 

семестр) 

4 (IV семестр)  

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 2-ий 2-ий 

Курсова робота – 1  Семестр 

Загальна кількість годин – 

270 

3-ій / 4-ий 3-ій / 4-ий 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних –  

4 (III семестр) /  

5 (IV семестр) 

 

самостійної роботи 

студента –  

4,44 (III семестр) /  

3,44 (IV семестр)    

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Бакалавр 

32 год. /  

32 год. 

10 год. /  

10 год. 

Практичні 

32 год. /  

32 год. 

8 год. /  

16 год. 

Лабораторні 

--- / 16 год. --- 

Самостійна робота 

71 год.  /  

55 год. 

117 год.  /  

109 год. 

Вид контролю: 

диференційований залік /  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета: дати студентам глибокі знання кримінального закону, чітке уявлення про 

особливості виникнення і розвитку основних категорій та інститутів кримінального права, а 

також допомогти засвоїти положення теорії кримінального права з метою правильного 

застосування їх у правозастосовній практиці. 

  

Завдання: 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:  

1) з’ясування у процесі навчання поняття кримінального права як правової галузі, його 

значення, принципів та місця у системі права України;  

2) вивчення джерел кримінального права, його системи, призначення та змісту норм 

його Загальної частини;  

3) напрацювання студентами навичок тлумачення кримінально-правових норм, їх 

застосування при розв’язанні задач, виконанні тестових завдань, підготовці проєктів 

процесуальних документів тощо.    

 

 Вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» має на меті формування: 

 загальних компетентностей: 

1) здатності до абстрактного мислення з метою узагальнення конкретних практичних 

кримінально-правових ситуацій, а також здатності до аналізу та синтезу конкретних 

життєвих фактів, що дасть можливість встановити, наприклад, наявність або 

відсутність підстави кримінальної відповідальності, а також підстав для звільнення від 

кримінальної відповідальності або звільнення від покарання; 

2) знання та розуміння предметної сфери кримінального права та розуміння 

особливостей професійної діяльності правозастосувача у цій сфері, що навчить його 

відмежовувати ситуації, які лежать в рамках кримінально-правового регулювання, від 

тих що кримінальним правом не врегульовані або врегульовані іншими галузями 

права, зокрема цивільним або адміністративним правом; 

3) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями під час вивчення різних тем 

курсу «Кримінальне право України. Загальна частина». 

 спеціальних компетентностей: 

1) поваги до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, що базується на 

особистому переконанні щодо важливості їх дотримання під час застосування усіх без 

винятку інститутів Загальної частини кримінального права та захисту честі і гідності 

людини, яка є невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, з одночасним 

забезпеченням точності і повноти кримінально-правової оцінки поведінки людини з 

метою неухильного притягнення винних до кримінальної відповідальності. Це 

охоплює також розуміння правової природи честі і гідності людини та їх значення для 

розвитку правової держави як центральних чинників, що зумовлюють зорієнтованість 

кримінального права на охорону честі і гідності людини, а також її законних прав та 

інтересів; 

2) здатності застосовувати знання завдань, принципів і доктрин кримінального права, а 

також змісту його правових інститутів та юридичних норм, що виключить будь-яку 

можливість реалізації репресивного потенціалу кримінального права не за його 

призначенням. Вміння використовувати дані знання у юридичній практиці є 

передумовою для правильного вирішення правозастосувачем не лише питання про 

наявність підстави кримінальної відповідальності, але також і вибору оптимальної її 

форми, правильного визначення юридично значущих обставин, що впливають на 

призначення покарання, вибір оптимального виду та строку або розміру покарання; 

3) здатності до консультування з правових питань, зокрема, щодо потенційних 

кримінально-правових наслідків конкретної поведінки особи або можливості 
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звільнення засудженого від подальшого відбування покарання або заміни йому 

невідбутої частини покарання більш м’яким або особливостей припинення судимості 

у особи, яка повністю відбула покарання, а також інших питань з дотриманням вимог 

професійної етики, норм щодо нерозголошення персональних даних та захисту 

конфіденційної інформації; 

4) здатності до логічного, аналітичного, критичного і системного аналізу документів, 

складених як працівниками правоохоронних органів, так і суддями та у яких вирішено 

певні кримінально-правові питання, уважного та ретельного їх вивчення, розуміння їх 

правового характеру, значення та юридичних наслідків з погляду обґрунтованості 

подальшого відстоювання власної правової позиції щодо необхідності звільнення 

підозрюваного або обвинуваченого від кримінальної відповідальності або 

призначення обвинуваченому більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, або 

звільнення засудженого від відбування покарання.    

 

 Вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» забезпечує досягнення 

таких результатів навчання: 

1) вміння визначати переконливість аргументів під час підготовки юридичних 

документів, зокрема повідомлень про підозру, обвинувальних актів, вироків, у яких 

обґрунтовано вирішення конкретних правових ситуацій з погляду наявності підстави 

для притягнення до кримінальної відповідальності, оцінки та аналізу заздалегідь 

невідомих умов та обставин з метою вибору однієї із форм кримінальної 

відповідальності, призначення оптимального покарання з урахування загальних засад 

його призначення. Йдеться також і про вміння підбирати переконливі і вагомі 

контраргументи щодо висловлених у офіційних документах позицій, які у 

подальшому стануть основою для оскарження цих документів; 

2) вміння оцінювати недоліки і переваги аргументів та контраргументів, аналізуючи 

відому проблему, що лежить у площині теорії кримінального права, проте має також 

і практичне значення, наприклад, під час вирішення питання про притягнення 

неповнолітнього до кримінальної відповідальності та призначення йому покарання 

або ж навпаки про звільнення його від кримінальної відповідальності із застосуванням 

до нього примусових заходів виховного характеру. Також важливою є здатність до 

прогнозування можливих шляхів розвитку певної кримінально-правової ситуації та 

підшуковуваня таких способів її вирішення, що ґрунтуються на нормах кримінального 

закону та правових позиціях Верховного Суду України, Верховного Суду та 

Конституційного Суду України; 

3) вміння сформулювати тему власного прикладного дослідження, скласти та узгодити 

його план, самостійно оцінювати, збирати та аналізувати матеріали за визначеними 

джерелами, самостійно відбирати додаткові джерела. Ці вміння дадуть можливість 

також чітко визначити предмет дослідження та відкинути неактуальні для 

конкретного дослідження питання, а тому можуть бути застосовані під час написання 

курсових робіт з кримінального права, інноваційних магістерських проєктів, а також 

подальшої наукової роботи, наприклад, в межах студентського наукового гуртка;   

4) вміння вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. Це охоплює також вміння знаходити за їхньою допомогою 

національні та зарубіжні нормативно-правові акти, зразки документів, іншу 

інформацію та матеріали. Такі вміння дадуть можливість поглибити знання 

правозастосувача щодо певних кримінально-правових питань, ознайомитися з 

актуальними правовими позиціями Верховного Суду України, Верховного Суду та 

Конституційного Суду України та правильно вирішити певну кримінально-правову 

проблему; 

5) вміння самостійно збирати, належно аналізувати та використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. Вміння аналізувати достовірність джерел походження інформації під час 

її вибірки та аналізу; 
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6) вміння працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. Вміння демонструвати здібності до роботи у команді та лідерські здібності, 

володіти сучасними методами командної роботи; 

7) здатності логічно, ґрунтовно, системно та послідовно пояснювати природу за зміст, 

правову природу та значення основних правових правових інститутів та норм 

кримінального права, а також їхнього взаємозв’язку та зв’язку з іншими галузями 

права. Це є передумовою комплексної правової оцінки відповідних правових питань 

з погляду різних галузей права. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

знати:  

1) положення чинного КК України, що регламентують чинність кримінального закону 

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

кримінальних правопорушень; поняття кримінальної відповідальності та її підставу; елементи 

та ознаки складу кримінального правопорушення; поняття та види стадій вчинення 

кримінального правопорушення; поняття та форми готування до кримінального 

правопорушення; поняття, ознаки та види замаху на кримінальне правопорушення; поняття, 

ознаки добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця; поняття, 

ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні, види співучасників та форми співучасті, 

підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників кримінального 

правопорушення; поняття, ознаки та види множинності кримінальних правопорушень; 

поняття, ознаки та види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння; 

поняття, ознаки та види покарань, порядок їх призначення, звільнення від покарання, його 

відбування; поняття судимості та умови погашення судимості; підстави та порядок 

застосування заходів кримінально-правового характеру; особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх;  

2) положення рішень Конституційного Суду України, положення постанов Пленуму 

Верховного Суду України, а також постанов Верховного Суду щодо окремих питань 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 кримінального правопорушення, посилаючись на 

положення чинного кримінального закону, положення рішень Конституційного Суду України, 

постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду.   

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Кримінальний закон. Кримінальне правопорушення та його види 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. 

Тема 2. Принципи кримінального права. 

Тема 3. Кримінальний закон. 

Тема 4. Кримінальне правопорушення і його види. 

 

Змістовий модуль 2. Підстава кримінальної відповідальності 

Тема 1. Підстава кримінальної відповідальності. 

Тема 2. Об’єкт складу кримінального правопорушення. 

Тема 3. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. 

Тема 4. Суб’єкт складу кримінального правопорушення. 

Тема 5. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. 

 

Змістовий модуль 3. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у 

кримінальному правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень 
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Тема 1. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Тема 2. Співучасть у кримінальному правопорушенні. 

Тема 3. Множинність кримінальних правопорушень.  

 

Змістовий модуль 4. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 

Тема 1. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

 

Змістовий модуль 5. Заходи кримінально-правового впливу 

            Тема 1. Заходи кримінально-правового впливу. 

            Тема 2. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

            Тема 3. Поняття та мета покарання. 

            Тема 4. Система і види покарань. 

            Тема 5. Призначення покарання. 

            Тема 6. Звільнення від покарання, його відбування, заміна покарання більш м’яким 

покаранням та пом’якшення призначеного покарання.  

            Тема 7. Судимість.  

Тема 8. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 9. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

           

Змістовий модуль 6. Особливості кримінальної відповідальності  

та покарання неповнолітніх 

Тема 1. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Тема 2. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

ср л п лаб і

н

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 1

2 

13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

                       Кримінальний закон. Кримінальне правопорушення та його види 

Тема1. Поняття, 

предмет, завдання і 

система 

кримінального 

права 

9 2 -   7 14 - - -  14 

Тема 2.        

Принципи 

кримінального 

права 

9 2 -   7 14 - - -  14 

Тема 3. 

Кримінальний закон 

19 6 4   9 16 2 2 -  12 

Тема 4. Кримінальне 

правопорушення і 

його види 

14 3 4   7 16 2 2 -  12 

Разом – зм. модуль1 51 13 8   30 60 4 4 -  52 
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Змістовий модуль 2.  

                                      Підстава кримінальної відповідальності 

Тема 5. Підстава 

кримінальної 

відповідальності 

10 2 2   6 14 - - -  14 

Тема 6. Об’єкт 

складу 

кримінального 

правопорушення 

16 3 4   9 14 1 1 -  12 

Тема 7. Об’єктивна 

сторона складу 

кримінального 

правопорушення 

19 4 6   9 16 2 1 -  13 

Тема 8. Суб’єкт 

складу 

кримінального 

правопорушення 

16 4 4   8 14 1 1 -  12 

Тема 9. Суб’єктивна  

сторона складу 

кримінального 

правопорушення 

23 6 8   9 17 2 1 -  14 

Разом – зм. модуль 2 84 19 24   41 75 6 4 -  65 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. 

Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень 

 

Тема 10. Стадії 

вчинення 

кримінального 

правопорушення 

12 2 4   6 11 2 2 -  7 

Тема 11. Співучасть 

у кримінальному 

правопорушенні 

18 4 4 4  6 14 2 2 -  10 

Тема 12. 

Множинність 

кримінальних 

правопорушень 

14 4 4 -  6 9 1 1 -  7 

Разом – зм. модуль 3 44 10 12 4  18 34 5 5 -  24 

Змістовий модуль 4. 

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 

Тема 13.                  

Обставини, що 

виключають 

кримінальну 

протиправність 

діяння 

17 4 4 2  7 18 2 2 -  14 

Разом – зм. модуль 4 17 4 4 2  7 18 2 2 -  14 

Змістовий модуль 5. 

Заходи кримінально-правового впливу 

Тема 14. Заходи 

кримінально-

правового впливу 

7 2 2 -  3 7 - 2 -  5 
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Тема 15. Звільнення 

від кримінальної 

відповідальності 

9 2 2 2  3 9 1 2 -  6 

Тема 16. Поняття та 

мета покарання 

7 2 2 -  3 7 - 1 -  6 

Тема 17. Система і 

види покарань 

7 2 - 2  3 9 1 1 -  7 

Тема 18. 

Призначення 

покарання 

11 2 4 2  3 9 1 2 -  6 

Тема 19. Звільнення 

від покарання, його 

відбування, заміна 

покарання більш 

м’яким покаранням 

та пом’якшення 

призначеного 

покарання 

9 2 4 -  3 7 - - -  7 

Тема 20. Судимість 8 2 2 2  2 7 - - -  7 

Тема 21. Заходи 

кримінально-

правового характеру 

щодо юридичних 

осіб 

4 1 - -  3 7 - - -  7 

Тема 22. Інші заходи 

кримінально-

правового характеру 

1 1     7 - 1 -  6 

Разом – зм. модуль 5 63 16 16 8  23 69 3 9 -  57 

Змістовий модуль 6. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

Тема 23. 

Особливості  

кримінальної 

відповідальності та 

покарання 

неповнолітніх 

8 2 - 2  4 7 - - -  7 

Тема 24. Основні 

питання загальної 

частини 

кримінального 

права 

іноземних держав 

3 - -   3 7 - - -  7 

Разом – зм. модуль 6 11 2 - 2  7 14 - - -  14 

Курсова робота - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 270 64 64 16  12

6 

270 20 2

4 

-  226 

 

                                                                                                    

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Кримінальний закон 4 
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2 Кримінальне правопорушення і його види 4 

3 Підстава кримінальної відповідальності 2 

4 Об’єкт складу кримінального правопорушення 4 

5 Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 6 

6 Суб’єкт складу кримінального правопорушення 4 

7 Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 8 

8 Стадії вчинення кримінального правопорушення 4 

9 Співучасть у кримінальному правопорушенні 4 

10 Множинність кримінальних правопорушень 4 

11 Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 4 

12 Заходи кримінально-правового впливу 2 

13 Звільнення від кримінальної відповідальності 2 

14 Поняття та мета покарання 2 

15 Призначення покарання 4 

16 Звільнення від покарання, його відбування, заміна покарання 

більш м’яким покаранням та пом’якшення призначеного 

покарання 

4 

17  Судимість 2 

 Разом                                                       64 

                                                                                                              

 

6. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Співучасть у кримінальному правопорушенні 4 

2 Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 2 

3 Звільнення від кримінальної відповідальності 2 

4 Система і види покарань 2 

5 Призначення покарання 2 

6 Судимість 2 

7 Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 2 

 Разом                                                       16 

                                                                                                              

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття, предмет, завдання і система кримінального права 7 

2 Принципи кримінального права 7 

3 Кримінальний закон 9 

4 Кримінальне правопорушення і його види 7 

5 Підстава кримінальної відповідальності 6 

6 Об’єкт складу кримінального правопорушення 9 

7 Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 9 

8 Суб’єкт складу кримінального правопорушення 8 

9 Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 9 

10 Стадії вчинення кримінального правопорушення 6 

11 Співучасть у кримінальному правопорушенні 6 

12 Множинність кримінальних правопорушень 6 

13 Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 7 
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14 Заходи кримінально-правового впливу 3 

15 Звільнення від кримінальної відповідальності 3 

16 Поняття та мета покарання 3 

17 Система і види покарань 3 

18 Призначення покарання 3 

19 Звільнення від покарання, його відбування, заміна покарання 

більш м’яким покаранням та пом’якшення призначеного 

покарання 

3 

20 Судимість 2 

21 Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 3 

22 Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

4 

23 Основні питання загальної частини кримінального права 

іноземних держав 

3 

 Разом  126 

 

 

8. Методи навчання 

 

1. Навчальна лекція, що передбачає усне викладання матеріалу, який відрізняється 

великим обсягом, складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень; 

2. Практичні методи навчання здійснюються з застосуванням таких прийомів: 

1) постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, 

регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, 

корегування навчання для повного досягнення мети; 

2) індуктивні і дедуктивні методи навчання передбачають вибір певної логіки 

розкриття змісту теми, яка вивчається: від конкретного до загального і від загального до 

конкретного.  

   

                                                                               

9. Методи контролю 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 

"Кримінальне право України. Загальна частина", оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою. При цьому відповідні теми дисципліни вивчаються студентами у межах 6-ти 

змістових модулів; знання та навички студентів оцінюються за кожен модуль окремо. По 

закінченню початкового семестру вивчення дисципліни студенти складають залік, оцінку 

“зараховано” отримує той студент, котрий набрав необхідну кількість балів, що визначається 

по сумі балів, котрі студент має набрати за два перші змістові модулі.   

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні є іспит, на 

якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період вивчення дисципліни за 100-

бальною шкалою. Відповідно, на іспит виносяться не лише ті питання навчальної програми по 

даній дисципліні, які вивчалися студентами впродовж IV навчального семестру, по 

закінченню якого складається іспит, але й питання, що вивчалися у попередньому семестрі. 

Іспит проводиться в усній формі, кожен студент обирає один із білетів з питаннями та отримує 

час на підготовку. Максимально студент може отримати за іспит 50 балів.     

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних 

занять; оцінювання участі студента у науковій роботі.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання тестів чи 

контрольних робіт на практичних заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання задачі) також 

підлягають відповідній оцінці, яку студент повинен до кінця семестру відпрацювати на 
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позитивну оцінку. Наявність невідпрацьованих заборгованостей має наслідком негативну 

оцінку за залік або не допуск студента до складання іспиту.    

Виступ на науковій (науково-практичній) конференції, публікація наукової статті 

оцінюються окремо, при проведенні іспиту з навчальної дисципліни, шляхом додавання до 

всієї суми напрацьованих студентом двох балів за кожен виступ (публікацію).  

Модульний контроль передбачає виконання завдань з тем, що виносяться на модуль. 

Кожного семестру проводиться один модуль: у III семестрі – письмовий модуль, під час якого 

студенти повинні письмово відповісти на запитання, у IV семестрі – тестовий модуль, під час 

якого студенти виконують тестові завдання на комп’ютерах. Кожен із модулів може бути 

оцінений максимально у 50 балів. 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент отримує 

підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середнє арифметичне 

значення балів поточної успішності окремо за кожен семестр, до яких додаються бали за два 

модулі, а отримана сума ділиться на цифру 4, що у підсумку дорівнює середній оцінці за 

поточну успішність протягом року. До цього значення додається оцінка за іспит, що у 

підсумку дорівнює загальній оцінці за рік в межах 100-бальної системи.         

 

                                                                            

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 Розподіл  балів, які отримують студент для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 100 

50 

Т.1, Т.2 ... Т.9 – теми змістових модулів 

 

 Розподіл  балів, які отримують студенти для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 5 

Змістовий 

модуль 6 
50 100 

Т. 1–4  Т. 5–9   Т. 10–12  Т. 13 Т. 14–22  Т. 23–24  

50 

Т.1, Т.2 ... Т.22 – теми змістових модулів 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 
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90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

При цьому кількість балів відповідає оцінці: 

 до 51 – «незадовільно», з можливістю повторного складання; 

 51–60 – «задовільно» («достатньо») ; 

 61–70 – «задовільно»; 

 71–80 – «добре»; 

 81–89 – «добре» («дуже добре»); 

 90–100 – «відмінно». 

 

Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 5 “відмінно” 

81–89 
4 “добре” 

71–80 

61–70 
3 “задовільно” 

51–60 

до 51 2 “незадовільно” 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Кримінальне право України. Програма курсу. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.  

2. Кримінальне право України. Програма курсу. – Львів: Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – 2010. 

3. Кирись Б.О. Кримінальний закон. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 312с. 

4. Кирись Б.О. Злочин і його види. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 44 с. 

5. Василаш В.М. Об’єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних 

занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2003. – 35 с. 

6. Василаш В.М. Об’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного факультету 

для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 72 с. 

7. Кирись Б.О. Суб’єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних 

занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 133 с. 

8. Прохоренко А.Г. Суб’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного 

факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 52 с. 
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9. Прохоренко А.Г. Стадії вчинення злочину. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2003. – 27 с. 

10. Прохоренко А.Г. Співучасть у злочині. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2005. – 48 с. 

11. Василаш В.М. Множинність злочинів. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2004. – 43 с. 

12. Грищук В.К. Бурдін В.М. Звільнення від кримінальної відповідальності.  Завдання 

студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: 

Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2003. – 140 с. 

13. Кирись Б.О. Судимість. Завдання студентам юридичного факультету для практичних 

занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 142 с. 

14. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх 

підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2005. – 54 с. 

 

 

12. Рекомендована література 

I. Базова 

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

Загальні засади. Київ : ВД «Дакор», 2019. 562 с.    

2. Вереша Р.В. Кримінальне право України на сучасному етапі. Загальна частина : навчальний 

посібник. Київ : Алерта, 2022. 612 с. 

3. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : вид. 7-ме, перероб. та допов. 

Київ : Алерта, 2021. 500 с. 

4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навчальний посібник. За заг. ред. М.І. 

Хавронюка. Київ : ВАІТЕ, 2014. 944 с. URL: 

https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-kryminalne-

pravo-navchalnyy-posibnyk-2014.pdf (дата звернення: 26.07.2022).   

5. 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. 

6. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А.А. Васильєв, Є.О. Гладкова, 

О.О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О.М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. Харків, 2020. 428 с. 

7. 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.  

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

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

9. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, В.І. 

Борисов та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. 

Харків : Право, 2020. 584 с.  

10. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз 

КК України 1960 р. та 2001р.). Київ : Атіка. 2001. 272 с. 

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

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

https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-kryminalne-pravo-navchalnyy-posibnyk-2014.pdf
https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-kryminalne-pravo-navchalnyy-posibnyk-2014.pdf
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12. 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. 

13. 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. – 1288 с. 

14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. 

М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. 

15. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. 

Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с. 

 

 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. 

 

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. 

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. 

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. 

Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР.-Ч.1.-

Київ:Вид-во АН УРСР, 1959. 

Навроцький В. Обговорюється проект Кримінального кодексу //Право України. - 1999. - 

№2. - С.80-83.  

Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. Основные метологические 

проблемы.- М., 1992. 

Чугуніков І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання //Вісник 

Верховного суду України.- №6.-2000. 

 

До теми 2 

Обов’язкова література 

Васильєв Н.В. Принципи советского уголовного права.-М.: ВЮЗИ.-1983.- С.60 

Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права.-М., 1988. 

Коржанський М. Про принципи уголовного права України //Право України.-1995.-№11.  

 

Додаткова література 

Демчук П.В. Законність у кримінальному праві: постановка проблеми. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-

практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет 



 16 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 124–127. URL: 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/chast_2_final.pdf (дата звернення: 26.07.2022). 

Засади функціонування кримінальної юстиції : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції (м. Хмельницький, 24 травня 2019 року). Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 86 с. URL: 

http://old.univer.km.ua/doc/zbirniki/zbirka_20190524.pdf (дата звернення: 26.07.2022). 

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А.А. Васильєв, Є.О. Гладкова, 

О.О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О.М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. Харків, 2020. 428 с. 

Огородник А. Проблемні питання конституційних принципів кримінального і 

кримінально-процесуального законодавства //Право України.-1996.-№12.-С. 71. 

Шевченко С.В. Пропорційність як принцип балансування у криміналізації діянь. 

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVII звітної 

науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.) у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 165–168. URL: 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf (дата звернення: 26.07.2022). 

 

До теми 3 

Обов’язкова література 

Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве.- Рига: [ЛГУ].-1974.-

С.262. 

Брайнин А.М. Уголовний закон и его применение. М.:“Юридическая литература”.-1967.- 

С.240. 

Василаш В.М. Зворотна сила "проміжного" кримінального закону //Вісник Львівського 

університету. Серія юридична.-1993.-Випуск 30.-С. 98-100. 

Василаш В.М. Способи пом`якшення та посилення караності діяння //Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали III регіональної наукової 

конференції (лютий 1997 року).-Львів.- 1997.- С.233-237. 

Василаш В.М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 1997. – С.  

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

методології.- Львів: “Світ”.-1993. 

 

Додаткова література 

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права.- К.:Ін-т держави і права НАН України, 

2001. 

Володарський В. Чинність кримінального законодавства України в просторі: деякі 

теоретичні та практичні аспекти //Право України.-№4.- 2001. С.91-93. 

Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України.- Львів: “Світ”.-1992.-

С.166. 

Грищук В.К. Окремі проблеми ретроактивності кримінального закону //Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали III регіональної наукової 

конференції (лютий 1997 року).- Львів.-1997.- С.222-228. 

Ждиняк Н.П. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2021. 187 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/2021/jdinyak-n.p.-

efektivnist-zaboronyayuchih-kriminalno-pravovih-norm-_d_.pdf (дата звернення: 02.08.2022).   

Кирись Б. О. Деякі пропозиції щодо побудови Загальної частини нового Кримінального 

Кодексу України //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали II 

регіональної наукової конференції (лютий 1996 року).- Львів.-1996.-С.130-133. 

Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблеми построения, классификации и 

измерения). Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та.- 1989.-С.169. 

Майоров І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне 

законодавство України //Право України.-№9.-1998.-С.31-34. 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf
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Навроцький В.О. Визначення поняття "якість кримінального закону" //Вісник Львівського 

університету.-Серія юридична.-1995.-Випуск 32.-С. 57-59. 

Україна в міжнародно-правових відносинах. Книга 1.- К.: Юрінком Інтер.-1996.- С.1176. 

 

До теми 4 

Обов’язкова література 

Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія /         

М.М. Дмитрук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська 

юридична академія». – Одеса : юридична література, 2014.    

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М.: 

Госюриздат, 1961. 

Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи 

упровадження : монографія / Г.В. Федотова ; Міністерство внутрішніх справ України, 

Державний науково-дослідний інститут. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016.   

 

Додаткова література 

Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р. за даними судової статистики //Вісник 

Верховного Суду України. - 2002. - №4. - С.15-21, 25. 

Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. - М.: Госюриздат, 

1955. 

Гриненко О.І. Поняття злочину в історії кримінального законодавства та правовій 

доктрині. Право і суспільство. 2017. № 3 (ч. 2). С. 170–176. URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/3_2017/part_2/40.pdf (дата звернення: 26.07.2022). 

Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія ; 

Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична 

академія». Одеса : юридична література, 2014. 224 с.    

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. - Х.: Вища школа, 1983. 

Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання. Вісник 

Верховного Суду України. 2002. № 3. С.32–44. 

Розгляд судами загальної юрисдикції саправ різних категорій протягом 1990-2000 р.р.// 

Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №1. - С.12-27. 

Рудковська М.В. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину : дис. … канд. юрид. наук 

: 12.00.08. Львів, 2017. 187 с. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3533/1/rudkovska_d.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).   

 

До теми 5 

Обов’язкова література 

Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве.-

М.: «Юридическая литература».- 1963.-С.275. 

Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навчальний 

посібник. Київ : Атіка, 2007. 424 с. 

Сухонос В.В., Сухонос В.В. (мол.). Склад злочину: закон, теорія та практика : монографія. 

Суми : Університетська книга, 2018. 200 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).         

Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М.:«Госюриздат».- 1957.-С.363. 

 

Додаткова література 

Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и 

формы ее реализации. Т. 1.- Одесса: Одесский госуд. морской университет, 2001. 

Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и 

формы ее реализации. Т. 2. – Одесса: Одесский госуд. морской университет, 2001. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
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Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание.- Минск: “Высшая 

школа”.-1976.-С.383. 

Брайнін Я.М. Основні питання загального складу злочину.- К., 1964. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М.: “Юридическая 

литература”.-1972.-С.352. 

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кваліфікації,1993. 

Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава. Право України. 

2012. № 8. С. 249–260. URL: 
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