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Силабус з навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» 

2022–2023 навчального року 

 

Назва дисципліни Кримінальне право України. Загальна частина 

Адреса викладання 

дисципліни 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра кримінального права і кримінології 

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Правo 

Викладачі дисципліни Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права і кримінології, декан 

юридичного факультету 

Маркін Віктор Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права і кримінології  

Палюх Лідія Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права і кримінології   

Марін Олександр Костянтинович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального права і кримінології  

Крикливець Дмитро Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального права і кримінології  

Ждиняк Наталія Петрівна, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри кримінального права і кримінології 

Контактна інформація 

викладачів 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра кримінального 

права і кримінології, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-

205, тел. (032) 239-44-82  

Бурдін Володимир Миколайович: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua  

https://law.lnu.edu.ua/employee/burdin-volodymyr-mykolajovych 

Маркін Віктор Ігорович: viktor.markin@lnu.edu.ua  

https://law.lnu.edu.ua/employee/markin-viktor-ihorovych  

Палюх Лідія Михайлівна: lidiya.palyukh@lnu.edu.ua  

https://law.lnu.edu.ua/employee/palyuh-lidiya-myhajlivna 

Марін Олександр Костянтинович: oleksandr.marin@lnu.edu.ua  

https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-kostyantynovych 

Крикливець Дмитро Євгенович: dmytro.kryklyvets@lnu.edu.ua, 

http://law.lnu.edu.ua/employee/kryklyvets-dmytro-evhenovych   

Ждиняк Наталія Петрівна: nataliya.zhdynyak@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/zhdynyak-nataliya-petrivna 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального права і 

кримінології, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-205 

Бурдін Володимир Миколайович: 

Консультації проводяться: щопонеділка, 14:00–15:00 год.; 

щочетверга, 10:00–11:00 год.  

Маркін Віктор Ігорович: 

mailto:viktor.markin@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/employee/kryklyvets-dmytro-evhenovych
mailto:nataliya.zhdynyak@lnu.edu.ua
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Консультації проводяться: щопонеділка, 14:00–16:00 год.; щосереди, 

15:00–17:00 год.  

Палюх Лідія Михайлівна: 

Консультації проводяться: щосереди, 13:00–15:00 год. (онлайн); 

щочетверга, 13:00–15:00 год.  

Марін Олександр Костянтинович:  

Консультації проводяться: щопонеділка, 14:00–16:00 год. (онлайн); 

щосереди, 10:00–12:00 год.  

Крикливець Дмитро Євгенович: 

Консультації проводяться: щопонеділка, 13:30–15:30 год.; щовівторка, 

15:00–17:00 год. 

Ждиняк Наталія Петрівна:   
Консультації проводяться: щопонеділка, 14:00–16:00 год.; щовівторка, 

15:00–17:00 год. 

 

Щодо деталей конференцій для проведення консультацій потрібно 

звернутися до викладача. 

 

Окрім цього, за попередньою домовленістю з викладачем можуть 

проводитися консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Також можливі онлайн консультації через Skype або подібні ресурси. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка дисципліни https://law.lnu.edu.ua/course/kryminalne-pravo-ukrajiny-zahalna-chastyna 

Інформація про 

дисципліну 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у 

повсякденній практичній роботі юриста норми Кримінального права 

України. Зазначене охоплює також і вміння обрати відповідний захід 

кримінально-правового характеру, застосування якого буде 

узгоджуватися з обставинами кримінального провадження. Водночас 

при застосуванні кримінально-правових норм кожен юрист повинен 

керуватися засадою непорушності прав людини, а також необхідністю 

їхнього утвердження у кожній ситуації, де вони зазнали порушення. Це 

зумовлено тим, що чинний Кримінальний кодекс України якраз і має 

своїм завданням забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина від кримінально протиправних посягань, що стоїть на чолі 

інших завдань. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Кримінальне право України. Загальна частина» є 

обов’язковою (нормативною) дисципліною зі спеціальності 081 Правo 

для освітньо-професійної програми «Право», яка викладається в III–IV  

семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS).   

Мета та цілі 

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. 

  

https://law.lnu.edu.ua/course/kryminalne-pravo-ukrajiny-zahalna-chastyna
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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 звільнення засудженого від подальшого 

відбування покарання або заміни йому невідбутої частини 

покарання більш м’яким або особливостей припинення судимості у 
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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;   
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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; 

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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

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. 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. 

5. 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.  

6. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України 

(порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001р.). Київ : Атіка. 

2001. 272 с. 

7. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. 

В.О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с. 

 

Додаткова література: 

1. Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-

прикладні засади : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 488 



 7 

с. URL: http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-

pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf (дата 

звернення: 03.08.2022).   

2. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сп’яніння : монографія. Київ : Атіка, 2005. 159 с. 

3. Бурдін В.М., Сибаль О.Б. Кримінально-правова характеристика 

заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття 

спортом : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 197 с.   

4. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх в Україні : монографія. Київ : Атіка, 2004. 240 с. 

5. Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове 

дослідження) : монографія ; Міністерство освіти і науки України, 

Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 780 с. 

6. Бурдін В.М., Мартинишин Г.Р. Призначення покарання за 

сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження) : 

монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 213 с. 

7. Бурдін В.М., Старосольстка С.П. Кримінальна відповідальність за 

ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 303 с.  

8. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад 

призначення покарання. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2008. Вип. 2. С. 

248–259. URL: 

http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2008/08vv

mzpp.pdf (дата звернення: 03.08.2022).     

9. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від 

покарання та його відбування : монографія. Київ : Дакор, 2019. 676 

с. 

10. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і форми реалізації 

кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального 

права України. 2013. № 1 (1). С. 50–65. URL: 

http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf (дата 

звернення: 27.08.2021).  

11. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут 

кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз : 

монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 2008. 232 с. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/322 (дата звернення: 

01.08.2022). 

12. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом 

України. Київ : Фонд «Правова ініціатива», 2003. 156 с. 

13. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і 

практика застосування.  Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 2010. 212 с.  

14. Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, 

підстава. Право України. 2012. № 8. С. 249–260. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.

pdf (дата звернення: 14.09.2021). 

http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2008/08vvmzpp.pdf
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2008/08vvmzpp.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/322
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.pdf
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15. Панчак О.Г. Правила призначення покарання: система чи 

безсистемність. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 

2014. Вип. 60. С. 260–269. URL: 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/299 

(дата звернення: 03.08.2022).   

16. Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від 

покарання та його відбування за кримінальним правом України : 

монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 728 с. 

URL: https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/123456789/238 (дата 

звернення: 03.08.2022). 

17. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за 

кримінальним законодавством України : монографія ; Міністерство 

внутрішніх справ, Луганська академія внутрішніх справ імені 10-

річчя незалежності України. Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. 240 с. 

URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTAB

EC_2005.pdf (дата звернення: 03.08.2022).     

18. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності 

кримінальних правопорушень : монографія. Харків : Право, 2020. 

720 с. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-

2020.pdf (дата звернення: 14.09.2021).  

19. Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом 

України : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 247 с. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

III семестр. 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій та 32 

години практичних занять. Самостійна робота – 71 година. 

IV семестр. 80 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 

години практичних занять та 16 годин лабораторних занять. Самостійна 

робота – 55 годин.  

Очікувані результати 

навчання 

Після вивчення цієї навчальної дисципліни студент буде:  

знати: 

- 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 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/299
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTABEC_2005.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTABEC_2005.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
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заходів кримінально-правового характеру; особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх;  

- положення рішень Конституційного Суду України, положення 

постанов Пленуму Верховного Суду України, а також постанов 

Верховного Суду України та 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, постанов 

Верховного Суду України та Верховного Суду.   

Ключові слова Кримінальний закон; підстава кримінальної відповідальності; склад 

кримінального правопорушення; об’єкт (об’єктивна сторона, суб’єкт, 

суб’єктивна сторона) складу кримінального правопорушення; 

множинність кримінальних правопорушень; кримінальна 

відповідальність; форма реалізації кримінальної відповідальності; 

звільнення від кримінальної відповідальності; обставини, що 

виключають кримінальну протиправність діяння; покарання 

(кримінальне); система покарань; основне покарання; додаткове 

покарання; принцип призначення покарання; загальна засада 

призначення покарання; особа винного; ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення; обставини, що пом’якшують та 

обтяжують покарання; сукупність кримінальних правопорушень; 

сукупність вироків; звільнення від покарання; звільнення від відбування 

покарання; примусові заходи виховного характеру; спеціальна 

конфіскація; примусові заходи медичного характеру; примусове 

лікування; обмежувальні заходи; заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб. 

Формат навчальної 

дисципліни 

Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних і лабораторних занять; проведення 

консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми Схема курсу додається 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік в кінці III семестру, іспит в кінці IV семестру. 

Оцінка за залік є сумою середньої оцінки за поточну успішність студента 

та оцінки за модульний контроль. 

Оцінка за іспит розраховується як сума середнього арифметичного 

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 
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року. До цього значення додається оцінка за іспит в межах 50-бальної 

шкали, що дорівнює підсумковій оцінці за вивчення дисципліни в межах 

100-бальної системи. 

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Теорія та філософія права», «Конституційне право 

України», достатніх для сприйняття категоріального апарату, що 

використовується у вивчені начального матеріалу в рамках дисципліни 

«Кримінальне право України. Загальна частина», розуміння 

законодавчих джерел та судової практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання 

навчальної 

дисципліни 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю 

студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:  

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: 

- постановка завдання, планування його виконання, оперативного 

стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної 

роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного 

досягнення мети. Під час практичних занять забезпечується постановка 

проблем, що виникають в процесі призначення покарання, а також їхнє 

обговорення з метою пошуку оптимальних шляхів вирішення цих 

проблем. На практичних заняттях викладач виконує роль модератора 

дискусії, тобто визначає її напрями, забезпечує необхідну динаміку та 

загострює увагу на проблемних аспектах. Після завершення обговорення 

проблеми викладач підсумовує найважливіші моменти, аналізує сильні 

та слабкі сторони висловлених аргументів.      

- індуктивні і дедуктивні методи навчання передбачають вибір 

певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від конкретного до 

загального і від загального до конкретного.  

Необхідне обладнання Студенти можуть використовувати власні технічні засоби та програмне 

забезпечення під час підготовки до практичних занять з метою пошуку 

необхідних нормативно-правових актів та джерел судової практики, а 

також під час виконання індивідуальних завдань і під час роботи на 

занятті. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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 
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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, 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 позитивну оцінку. Наявність 

невідпрацьованих заборгованостей має наслідком негативну оцінку за 

залік або недопуск 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 

додаткових балів. Детальніше це врегульовано Положенням про 

додаткові бали за активну участь у науковій роботі.   

Модульний контроль передбачає виконання завдань з тем, що 

виносяться на модуль. Кожного семестру проводиться один усний 

модуль. Кожен із модулів може бути оцінений максимально у 50 балів. 

Під час іспиту кожен студент самостійно обирає екзаменаційний білет, 

який включає три теоретичні питання, на які потрібно дати розгорнуті та 

обґрунтовані відповіді. Відповідь на кожне із питань оцінюється в межах 

50-бальної шкали оцінювання, а після цього виводиться середнє 

арифметичне значення оцінок за відповіді на кожне із питань. У разі 

сумніву щодо оцінки, викладач може задати студенту додаткові 

запитання, що за своїм змістом не можуть виходити за межі програми 

навчальної дисципліни, опублікованої на сторінці дисципліни. 

Академічна доброчесність: очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати 

індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію 

своєї правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі 

незарахування роботи студент в узгоджені з викладачем строки повинен 

повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу для 

оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття дисципліни. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених дисципліною. Викладач фіксує неявку студента на 

практичне заняття, що вважається академічною заборгованістю, яку 
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студент повинен відпрацювати в межах затвердженого графіка 

консультацій у викладача або у інший узгоджений з викладачем час. 

Відпрацювання полягає у перевірці підготовки студентом тих завдань, 

які виносилися на практичне заняття, на якому студент був відсутній.    

Література. Література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, за 

можливості буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях, за результатами складання модулів та іспиту, а 

також бали, одержані за підсумками модульного контролю. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін.  

Критеріями оцінювання роботи студента на практичних заняттях є 

аргументованість правової позиції та її відповідність чинному 

законодавству; уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити 

свою правову позицію; здатність до аргументованого аналізу правових 

позицій, висловлених іншими студентами; уміння підсумувати усі 

висловлені щодо певної проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні 

та хибні сторони, що підлягають аналізу з погляду сучасних підходів у 

доктрині та правозастосуванні; намагання сформулювати перспективні 

проблеми, що можуть виникнути у сфері призначення покарання, та 

запропонувати шляхи їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену 

(чи питання на 

контрольні роботи) 

Перелік питань, що виносяться на модулі та іспит, викладено в окремих 

файлах, опублікованих на сторінці навчальної дисципліни «Кримінальне 

право України. Загальна частина». 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості дисципліни буде надано по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни. 
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Схема курсу 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» 

2022–2023 навчального року 

 

 

 

Тиж. 

 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

 

 

 

Література. Ресурси в інтернеті 

 

 

 

Завдання, 

год 

 

 

 

Термін 

виконання 

III 

семестр 

 

1-ий 

тиждень1 

 

 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання і 

система кримінального права 

 

1. Поняття кримінального права. 

Предмет кримінального права. 

2. Поняття і види кримінальних 

правовідносин, їхня структура. 

Виникнення, зміна і припинення 

кримінальних правовідносин. Метод 

кримінального права.  

3. Завдання кримінального права.  

4. Система кримінального права.  

5. Кримінальне право і суміжні галузі 

права, зв’язок і відмінність між 

ними.  

6. Наука  кримінального права, її 

предмет і функції.  

Лекція 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. 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/medi
a/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-
kryminalne-pravo-navchalnyy-posibnyk-

2014.pdf (дата звернення: 26.07.2022).   

4. Навроцький В.О. Наступність 

кримінального законодавства України 

(порівняльний аналіз КК України 1960 р. 

та 2001р.). Київ : Атіка. 2001. 272 с. 

2 години Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

                                                
1 Протягом перших двох тижнів навчання проводиться начитка навчального матеріалу, а тому заплановано додатково по одній лекції замість практичних занять. 

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
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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7. Кримінальне право як навчальна 

дисципліна. Система курсу 

кримінального права.  

5. Українське кримінальне право. Загальна 

частина : підручник / за ред. В.О. 

Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 

2013. 712 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

III 

семестр 

 

1-ий 

тиждень 

Тема 2. Принципи кримінального 

права 

 

1. Поняття і значення принципів 

кримінального права.  

2. Кримінально-правова наука про 

систему і види принципів 

кримінального права.  

3. Характеристика окремих принципів 

кримінального права.  

Лекція 1. 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 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). 

2. Засади функціонування кримінальної 

юстиції : збірник тез Всеукраїнської 

заочної науково-практичної конференції 

(м. Хмельницький, 24 травня 2019 року). 

2 години Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2019. 86 с. URL: 

http://old.univer.km.ua/doc/zbirniki/zbirka_2

0190524.pdf (дата звернення: 26.07.2022). 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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). 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf
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Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua  

III 

семестр 

 

2-ий, 3-ій 

тижні / 

 

3-ій, 4-ий 

тижні 

 

 

Тема 3. Кримінальний закон 

 

1. Кримінально-правова наука про 

джерела кримінального права і їхні 

види. 

2. Кримінальний закон як джерело 

кримінального права. Поняття 

кримінального закону, його ознаки і 

значення. Чинний Кримінальний 

кодекс України, його загальна 

характеристика.  

3. Чинність кримінального закону в 

просторі.  

4. Чинність кримінального закону 

щодо осіб. 

5. Чинність кримінального закону у 

часі. 

6. Тлумачення кримінального закону. 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Василаш В.М. Втрата та зупинення 

чинності кримінального закону. Вісник 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Серія юридична. 

1999. Випуск 34. С. 184–189. 

2. Василаш В.М. Зворотна сила 

«проміжного» кримінального закону. 

Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 1993. Випуск 30. С. 98–100. 

3. Грищук В.К. Кодифікація кримінального 

законодавства України: проблеми історії 

і методології. Львів : Світ, 1992. 167 с. 

4. Навроцький В.О. Визначення поняття 

«якість кримінального закону». Вісник 

Львівського університету. Серія 

юридична. 1995. Випуск 32. С. 57–59. 

5. Навроцький В.О. Наступність 

кримінального законодавства України 

(порівняльний аналіз КК України 1960 р. 

та 2001р.). Київ : Атіка. 2001. 272 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

6 годин / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 
https://protocol.ua 

III 

семестр 

 

4-ий, 5-

ий тижні 

/ 

5-ий, 6-

ий тижні 

Тема 4. Кримінальне 

правопорушення і його види 

 

1. Поняття і ознаки кримінального 

правопорушення. Відмінність 

кримінального правопорушення від 

інших правопорушень.  

2. Кримінальний проступок як вид 

кримінального правопорушення. 

3. Поняття і ознаки злочину. 

Класифікація злочинів, її критерії і 

кримінально-правове значення. 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. 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). 

2. 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.    

3. Маляренко В.Т. Про соціальну 

зумовленість злочину і справедливість 

покарання. Вісник Верховного Суду 

України. 2002. № 3. С.32–44. 

4. 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/12345

67890/3533/1/rudkovska_d.pdf (дата 

звернення: 26.07.2022).   

3 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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5. Федотова Г.В. Кримінальний проступок: 

правова природа, сутність та шляхи 

упровадження : монографія ; 

Міністерство внутрішніх справ України, 

Державний науково-дослідний інститут. 

Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. 312 с.   
 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

III 

семестр 

 

5-ий, 6-

ий тижні 

/ 

7-ий 

тиждень 

Тема 5. Підстава кримінальної 

відповідальності 

 

1. Підстава кримінальної 

відповідальності.  

2. Поняття і значення складу 

кримінального правопорушення. 

Елементи і ознаки складу 

кримінального правопорушення.  

3. Види складів кримінальних 

правопорушень.  

4. Склад кримінального 

правопорушення і кваліфікація 

кримінального правопорушення.   

 

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Стрельцов Є., Мирошниченко Н. 

Підстава кримінальної відповідальності 

потребує законодавчого закріплення. 

Право України. 2020. № 2. С. 151–163. 

URL: 

https://newcriminalcode.org.ua/upload/medi
a/2021/01/25/ye-streltsov-pidstava-
kryminalnoyi-vidpovidalnosti-potrebuye-

zakonodavchogo-zakriplennya.pdf (дата 

звернення: 26.07.2022).      

2. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності : 

навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 

424 с. 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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3. 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_Su

khonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).         

4. Тихий В. Підстава кримінальної 

відповідальності за новим 

Кримінальним кодексом України. 

Вісник Конституційного Суду України. 

2002. № 3. С. 50–52. URL: 
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SENMK

/Tyhyi50.pdf (дата звернення: 26.07.2022).  

5. Чугуніков І. Підстава кримінальної 

відповідальності та тенденції розвитку 

кримінального законодавства України. 

Підприємництво, господарство і право. 

2018. № 9. С. 223–233. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/9/42.pdf (дата 

звернення: 26.07.2022).       

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

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
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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https://protocol.ua   

III 

семестр 

 

6-ий, 7-

ий тижні 

/ 

8-ий, 9-

ий тижні 

Тема 6. Об’єкт складу кримінального 

правопорушення 

 

1. Поняття і значення об’єкта 

кримінального правопорушення. 

Механізм заподіяння шкоди 

об’єктові кримінального 

правопорушення.  

2. Класифікація об’єктів 

кримінального правопорушення, її 

критерії і значення.  

3. Предмет кримінального 

правопорушення. Потерпілий від 

кримінального правопорушення.  

 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Колос С. Об’єкт злочину у науці 

кримінального права. Підприємництво, 

господарство і право. 2018. № 11. С. 196–

199. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/11/38.pdf (дата 

звернення: 27.07.2022).          

2. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину 

в кримінальному праві : монографія ; за 

науковою редакцією доктора юридичних 

наук, професора, академіка академії 

правових наук України В.І. Борисова. 

Харків : Право, 2006. 208 с. URL: 
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/SenatorovMono.pdf 

(дата звернення: 27.07.2022).          

3. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності : 

навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 

424 с. 

4. 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_Su

khonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).         

5. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в 

кримінальному праві : монографія. 

Харків : Право, 2016. 256 с. URL: 
https://pravo-
izdat.com.ua/image/data/Files/227/1-20.pdf 
(дата звернення: 27.07.2022).      

 

3 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

https://protocol.ua/
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/SenatorovMono.pdf
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
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/227/1-20.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/227/1-20.pdf
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Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua   

III 

семестр 

 

8-ий, 9-

ий тижні 

/ 

10-ий, 11-

ий, 12-ий 

тижні 

Тема 7. Об’єктивна сторона складу 

кримінального правопорушення 

 

1. Поняття, ознаки і значення 

об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 

2. Суспільно небезпечне діяння. Форми 

суспільно небезпечного діяння. 

Поняття і ознаки суспільно 

небезпечної дії. Форми суспільно 

небезпечної дії. Поняття і ознаки 

суспільно небезпечної бездіяльності. 

Умови відповідальності за суспільно 

небезпечну бездіяльність. Значення 

непереборної сили, фізичного і 

психічного примусу для вирішення 

питання про кримінальну 

відповідальність особи.  

3. Суспільно небезпечні наслідки. 

Поняття, види і значення суспільно 

небезпечних наслідків. Матеріальні і 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Кузьмін С.А., Горай О.С., Мельник В.І. 

Діяння: проблемні питання 

розмежування форм в аспекті 

удосконалення термінологічного 

апарату вітчизняного кримінального 

права. Часопис Київського університету 

права. 2020. № 1. С. 312–315. URL: 
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/

article/download/308/293/ (дата звернення: 

26.07.2022).           

2. Матвійчук В.К. Об’єктивна сторона 

складу злочину: її складові та зміст. 

Держава та регіони. Серія Право. 2013. 

№ 1 (39). С. 163–168. URL: 

http://www.law.stateandregions.zp.ua/archiv

e/1_2013/35.pdf (дата звернення: 

26.07.2022). 

3. Мочкош Я. Про теорії причинного 

зв’язку в кримінальному праві. Публічне 

право. 2018. № 2 (30). С. 119–125. URL: 

https://www.publichne-

4 години / 

 

6 годин 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
https://www.publichne-pravo.com.ua/files/30/15.pdf
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формальні склади кримінальних 

правопорушень.  

4. Причиновий зв’язок між суспільно 

небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками та його 

значення. Кримінально-правові 

теорії причинового зв’язку і їхні 

філософські основи. Поняття і 

ознаки причинового зв’язку в 

кримінальному праві.  

5. Спосіб, засоби, знаряддя, 

обстановка, час, місце вчинення 

кримінального правопорушення і 

їхнє кримінально-правове значення.  

 

pravo.com.ua/files/30/15.pdf (дата 

звернення: 26.07.2022).           

4. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності : 

навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 

424 с. 

5. 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_Su

khonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).      

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua     

III 

семестр 

 

10-ий, 11-

ий тижні 

/ 

Тема 8. Суб’єкт складу 

кримінального правопорушення 

 

1. Поняття і ознаки суб’єкта 

кримінального правопорушення. 

Суб’єкт кримінального 

правопорушення і особа винного.  

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Бурдін В.М. Кримінальна 

відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сп’яніння : монографія. Київ : 

Атіка, 2005. 159 с. 

2. Бурдін В.М. Осудність та неосудність 

(кримінально-правове дослідження) : 

монографія ; Міністерство освіти і науки 

4 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

https://www.publichne-pravo.com.ua/files/30/15.pdf
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
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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13-ий, 14-

ий тижні 

2. Суб’єкт кримінального 

правопорушення – фізична особа.  

3. Вік як ознака суб’єкта 

кримінального правопорушення.  

4. Осудність як ознака суб’єкта 

кримінального правопорушення. 

Поняття осудності та її зміст.  

5. Поняття і критерії неосудності.  

6. Поняття і кримінально-правове 

значення обмеженої осудності. 

7. Відповідальність за кримінальне 

правопорушення, вчинене у стані 

сп’яніння внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних засобів або 

інших одурманюючих речовин, і її 

обґрунтування в теорії 

кримінального права. 

8. Поняття спеціального суб’єкта 

кримінального правопорушення. 

Ознаки, що характеризують 

спеціального суб’єкта 

кримінального правопорушення. 

Види (класифікація) спеціальних 

суб’єктів кримінального 

правопорушення.  

 

України, Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Львів : 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 

2010. 780 с. 

3. Бурдін В.М. Проблеми визначення 

кримінально-значимої періодизації віку 

особи // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. 2002. 

Випуск 37. С. 417–423. 

4. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності : 

навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 

424 с. 

5. 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_Su

khonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).         
 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua       

викладачем 

строки 

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
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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III 

семестр 

 

12-ий, 13-

ий, 14-ий 

тижні / 

15-ий, 16-

ий тижні2 

Тема 9. Суб’єктивна  сторона складу 

кримінального правопорушення 

 

1. Поняття, ознаки і значення 

суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення.  

2. Поняття і зміст вини. Значення вини.  

3. Форми вини, критерії і значення 

їхнього виділення.  

4. Умисел і його види. Прямий і 

непрямий (евентуальний) умисел, 

їхні інтелектуальний і вольовий 

моменти. Визначений 

(конкретизований) і невизначений 

(неконкретизований) умисел. Види 

визначеного умислу. 

Відповідальність за діяння, вчинені з 

визначеним, альтернативним і 

невизначеним умислом.  

5. Необережність і її види. 

Кримінальна протиправна 

самовпевненість, її інтелектуальний 

і вольовий моменти. Відмінність 

кримінальної протиправної 

самовпевненості від непрямого 

умислу. Кримінальна протиправна 

недбалість, її інтелектуальний і 

вольовий моменти. Критерії 

кримінальної протиправної 

недбалості. Відмінність 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Бурдін В.М. Кримінальна 

відповідальність за злочини, вчинені в 

стані сильного душевного хвилювання : 

монографія. Львів : ПАІС, 2006. 200 с. 

2. Савченко А. Практичне значення мотиву 

злочину (результати дослідження). 

Право України. 1999. № 1. С. 99–102. 

3. Савченко А. Психолого-юридичний 

аналіз проблеми мотиву злочину. Право 

України. 1998. № 3. С. 82–86. 

4. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності : 

навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 

424 с. 

5. 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_Su

khonos_sklad_zlochiny.pdf (дата звернення: 

26.07.2022).        

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

6 годин / 

 

8 годин 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

                                                
2 Протягом 15-го та 16-го тижнів навчання лекції не проводитимуться, оскільки протягом перших двох тижнів навчання було проведено по одній додатковій лекції, а заплановано 

лише практичні заняття.  

 

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
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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кримінальної протиправної 

недбалості від кримінальної 

протиправної самовпевненості.  

6. Випадок (казус) і його відмінність 

від кримінальної протиправної 

недбалості.  

7. Кримінальні правопорушення з 

двома формами вини. Типи таких 

кримінальних правопорушень.  

8. Мотив і мета кримінального 

правопорушення, їхнє кримінально-

правове значення. Емоційний стан 

особи під час вчинення 

кримінального правопорушення та 

його кримінально-правове значення. 

9. Поняття помилки в кримінальному 

праві. Юридична і фактична 

помилки, їхні види і кримінально-

правове значення. Відмінність 

помилки від відхилення дії. 

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua       

 

  

   

IV 

семестр 

 

1-ий 

тиждень3 

/ 

 

3-ий, 4-

ий тижні 

 

Тема 10. Стадії вчинення 

кримінального правопорушення 

 

1. Поняття і види стадій вчинення 

кримінального правопорушення, 

критерії і значення їхнього 

виділення.  

2. Закінчене кримінальне 

правопорушення. Момент 

закінчення окремих видів 

Лекція / 

 

Практичні 

заняття 

1. Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину 

(кримінально-правове дослідження) : 

монографія ; Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 304 с.   

2. Вакула І.Ю. Стадії вчинення злочину за 

кримінальним правом України та 

Республіки Польща: порівняльно-

правове дослідження : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2019. 209 с. 

2 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

                                                
3 Протягом перших двох тижнів навчання проводиться начитка навчального матеріалу, зокрема замість практичних та лабораторних занять. Заплановано 3 додаткові лекції. 

Відведені для лекцій практичні та лабораторне заняття будуть відпрацьовані протягом 14–16 тижнів навчання.     

 

http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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 кримінальних правопорушень і 

практичне значення правильності 

його встановлення.  

3. Поняття і ознаки готування до 

кримінального правопорушення. 

Відмінність готування до 

кримінального правопорушення від 

виявлення наміру вчинити 

кримінальне правопорушення.  

4. Поняття і ознаки замаху на 

кримінальне правопорушення. Види 

замаху. Закінчений і незакінчений 

замах. Поняття і види непридатного 

замаху. Відмінність замаху на 

кримінальне правопорушення від 

готування до кримінального 

правопорушення і від закінченого 

кримінального правопорушення.  

5. Підстави і межі кримінальної 

відповідальності за готування до 

кримінального правопорушення і за 

замах на кримінальне 

правопорушення. Кваліфікація 

попередньої кримінально 

протиправної діяльності.  

6. Добровільна відмова при 

незакінченому кримінальному 

правопорушенні. Дійове каяття і 

його відмінність від добровільної 

відмови при незакінченому 

кримінальному правопорушенні.  

 

URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/12345

67890/3544/1/vakula_d.pdf (дата 

звернення: 28.07.2022).  

3. Гродецький Ю.В. Стадії вчинення 

злочину та добровільна відмова за 

законодавством пострадянських держав. 

Вісник Асоціації кримінального права 

України. 2018. № 2 (11). С. 15–48. URL: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/160954 
(дата звернення: 28.07.2022).  

4. Красницький І.В., Щутяк Л.С. 

Відповідальність за замах на злочин за 

кримінальним правом України : 

монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2015. 224 

с. URL: 

http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partn

eriv/Krasnuckuy.pdf (дата звернення: 

28.07.2022).  

5. Тихий В.П. Кримінально-правовий 

інститут стадії вчинення злочину. Вісник 

Асоціації кримінального права України. 

2013. № 1 (1). С. 171–184.     

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Krasnuckuy.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Krasnuckuy.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/


27 

 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua       

IV 

семестр 

 

1-ий, 2-

ий тижні 

/ 

 

5-ій, 6-ий 

тижні / 

 

4-ий, 6-

ий тижні 

 

 

 

Тема 11. Співучасть у 

кримінальному правопорушенні 

 

1. Поняття співучасті у кримінальному 

правопорушенні, її  об’єктивні і 

суб’єктивні  ознаки. Відмінність 

співучасті від необережного 

співзаподіяння, від дій, які 

об’єктивно сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення, але 

суб’єктивно не були спрямовані на 

це, від необережного сприяння 

умисному кримінальному 

правопорушенню, від вчинення 

кримінального правопорушення 

двома чи більше особами при 

відсутності спільності посягання. 

Значення  співучасті у 

кримінальному правопорушенні.  

2. Види співучасників кримінального 

правопорушення, критерії і значення 

їхнього виділення.  

3. Поняття виконавця (співвиконавця) 

кримінального правопорушення, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. 

Опосередковане виконання 

кримінального правопорушення.  

4. Поняття організатора кримінального 

правопорушення, об’єктивні і 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття / 

 

Лабораторні 

заняття 

1. Вереша Р.В. Співучасть у злочині: 

науково-практичний посібник. Київ : 

Алерта, 2014. 56 с. 

2. Кваша О.О. Організатор злочину. 

Кримінально-правове та кримінологічне 

дослідження : монографія. Київ : 

Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького, 2003. 216 с. 

3. Кваша О.О. Співучасть у злочині: 

структура та відповідальність : 

монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. 

ЕО Дідоренка, 2013. 560 с. 

4. Митрофанов І.І., Притула А.М. 

Співучасть у злочині : навчальний 

посібник. Одеса : Фенікс, 2012. 205 с. 

URL: 

http://www.kdu.edu.ua/new/metod/31_105

5.pdf (дата звернення: 31.07.2022).  

5. Федорович Н.А. Теоретичні підходи до 

співучасті у злочині зі спеціальним 

суб’єктом з урахуванням виду 

співучасника. Вчені записки ТНУ імені 

В.І. Вернадського. Серія: юридичні 

науки. 2020. Том 31 (70) № 2. С. 65–73. 

URL: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/jo

urnals/2020/2_2020/part_3/13.pdf (дата 

звернення: 31.07.2022).      

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

4 години / 

 

4 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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суб’єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння.  

5. Поняття підбурювача до 

кримінального правопорушення, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. 

Відмінність підбурювання до 

кримінального правопорушення від 

діянь виконавця і організатора 

кримінального правопорушення та 

загальних закликів до кримінально 

протиправної діяльності.  

6. Поняття пособника кримінального 

правопорушення, об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. 

Інтелектуальне і фізичне 

пособництво. Відмінність пособника 

від виконавця, організатора і 

підбурювача до кримінального 

правопорушення.  

7. Форми співучасті у кримінальному 

правопорушенні, критерії і значення 

їхнього виділення. Вчинення 

кримінального правопорушення 

групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, 

організованою групою, злочинною 

організацією. Характеристика цих 

форм співучасті.  

8. Підстави і межі кримінальної 

відповідальності співучасників 

кримінального правопорушення. 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua       

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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Кваліфікація  діянь співучасників 

кримінального правопорушення.   

9. Відповідальність  співучасників при 

незакінченому кримінальному 

правопорушенні і при невдалій 

співучасті.  

10. Ексцес співучасника кримінального 

правопорушення. Види ексцесу. 

Вплив ексцесу  на кримінальну 

відповідальність співучасників 

кримінального правопорушення.  

11. Відповідальність за співучасть у 

кримінальних правопорушеннях зі 

спеціальним суб’єктом.  

12. Добровільна відмова співучасників, 

її особливості і вплив на 

кримінальну відповідальність 

співучасників кримінального 

правопорушення.  

13. Відмінність співучасті у 

кримінальному правопорушенні від 

причетності. Поняття причетності до 

кримінального правопорушення.  

14. Види причетності до кримінального 

правопорушення за КК України та у 

кримінально-правовій науці. 

IV 

семестр 

 

2-ий 

тиждень / 

 

Тема 12. Множинність кримінальних 

правопорушень 

 

1. Поняття і ознаки множинності 

кримінальних правопорушень. 

Відмінність множинності 

кримінальних правопорушень від 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Бажанов М.И. Множественность 

преступлений по уголовному праву 

Украины. Харьков : Право, 2000. 128 с. 

2. Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при 

їх множинності та конкуренції 

кримінально-правових норм : 

навчальний посібник. Харків : Право, 

4 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 
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7-ий, 8-

ий тижні 

 

 

 

одиничного кримінального 

правопорушення. Поняття 

одиничного кримінального 

правопорушення. Види одиничних  

кримінальних правопорушень і їхня 

характеристика. Множинність 

кримінальних правопорушень і 

конкуренція кримінально-правових 

норм. Кримінально-правове 

значення множинності 

кримінальних правопорушень.  

2. Форми (види) множинності 

кримінальних правопорушень, 

критерії і значення їхнього 

виділення.  

3. Поняття і ознаки сукупності 

кримінальних правопорушень. Види 

сукупності кримінальних 

правопорушень. Кримінально-

правове значення сукупності 

кримінальних правопорушень.  

4. Поняття і види повторності 

кримінальних правопорушень. 

Відмінність повторності 

кримінальних правопорушень від 

продовжуваного кримінального 

правопорушення. Кримінально-

правове значення повторності 

кримінальних правопорушень.  

5. Поняття, види і кримінально-

правове значення рецидиву 

кримінальних правопорушень.  

6. Співвідношення видів множинності. 

2017. 114 с. URL: https://pravo-
izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifik
acsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinost

i_vnutri.pdf (дата звернення: 01.08.2022). 

3. Зінченко І.О., Тютюгін 

В.І. Множинність злочинів: поняття, 

види, призначення покарання : 

монографія ; за заг. ред. В.І. Тютюгіна. 

Харків : Фінн, 2008. 336 с. URL: 
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/
6916?locale=uk (дата звернення: 26.09.2020).         

4. Колос О.В. Повторність злочинів у 

кримінальному праві України : 

монографія ; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

Університет державної фіскальної 

служби України. Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2018. 304 с.    

5. Стрижевська А.А. Сукупність злочинів 

за кримінальним правом України : 

монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 247 с. 
 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua   

викладачем 

строки 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6916?locale=uk
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6916?locale=uk
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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IV 

семестр 

 

3-ий, 4-

ий тижні 

/ 

9-ий, 10-

ий тижні 

/ 

8-ий 

тиждень 

 

 

 

Тема 13. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння 

 

1. Поняття і ознаки обставин, що 

виключають кримінальну 

протиправність діяння.  

2. Кримінальний закон і наука 

кримінального права про види 

обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. 

3. Необхідна оборона. Поняття 

необхідної оборони і її значення. 

Умови правомірності необхідної 

оборони. Перевищення меж 

необхідної оборони. Об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки кримінально-

караного перевищення меж 

необхідної оборони.  

4. Уявна оборона (оборона від уявного 

посягання). Поняття уявної оборони. 

Вплив уявної оборони на 

кримінальну відповідальність особи 

за заподіяну нею у такому стані 

шкоду. 

5. Затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення. 

Умови правомірності затримання 

такої особи. Відповідальність за 

перевищення заходів, необхідних 

для затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення.  

6. Крайня необхідність. Поняття 

крайньої необхідності і умови її 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Баулін Ю.В.  Обставини, що виключають 

злочинність діяння. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2014. № 1. 

С. 133–149. 

2. Бурдін В. М. Кримінально-правове 

значення виконання наказу або 

розпорядження. Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. 2008. 

Вип. 47. С. 174–187. 

3. Бурдін В. М. Кримінально-правове 

значення фізичного примусу. Науковий 

вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія 

юридична. 2008. Вип. 1. С. 237–248. 

4. Бурдін В.М., Сибаль О.Б. Кримінально-

правова характеристика заподіяння 

шкоди життю та здоров’ю особи під час 

зайняття спортом : монографія. Київ : 

Центр учбової літератури, 2015. 197 с.   

5. Лащук Н.Р. Кримінально-правова оцінка 

використання захисних засобів, що 

вражають автономно : монографія. Львів 

: Видавництво «БОНА», 2018. 254 с. 

URL: https://pravo-
izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifik
acsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinost

i_vnutri.pdf (дата звернення: 01.08.2022). 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

4 години / 

 

4 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/314/3_Kvalifikacsja%20zlochiniv%20pri%20ih%20mnozzinosti_vnutri.pdf
http://www.rada.gov.ua/


32 

 

правомірності. Відповідальність за 

перевищення меж крайньої 

необхідності. Відмінність крайньої 

необхідності від необхідної оборони.  

7. Фізичний або психічний примус. 

Відповідальність за шкоду, 

заподіяну під впливом фізичного або 

психічного примусу. 

8. Виконання законного наказу або 

розпорядження. Поняття законного і 

явно кримінально протиправного 

наказу чи розпорядження. 

Кримінально-правові наслідки 

виконання і невиконання явно 

кримінально протиправного наказу 

або розпорядження. 

9. Діяння, пов’язане з виправданим 

ризиком. Поняття виправданого і 

невиправданого ризику. 

Кримінальна відповідальність за 

шкоду, заподіяну в умовах 

невиправданого ризику. 

10. Виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття 

кримінально протиправної 

діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. Умови 

правомірності заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам 

особою, яка виконувала таке 

завдання.

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua       

 

 
 

 

IV 

семестр 

Тема 14. Заходи кримінально-

правового впливу 

Лекція / 

 

1. Paulin, Judy and Searle, Wendy and 

Knaggs, Trish. Attitudes to Crime and 

2 години / 

 

Протягом 

заняття 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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5-ий 

тиждень / 

 

11-ий 

тиждень 

 

 

 

 

1. Поняття і ознаки заходів 

кримінально-правового впливу. 

2. Види заходів кримінально-

правового впливу. 

3. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

4. Кримінальна відповідальність. 

Поняття кримінальної 

відповідальності, її відмінність від 

інших видів юридичної 

відповідальності. Початок і 

закінчення кримінальної 

відповідальності. Форми 

кримінальної відповідальності.  

5. Заходи кримінально-правового 

характеру: поняття та види (заходи 

кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, інші заходи 

кримінально-правового характеру, 

примусові заходи виховного 

характеру). 

 

 

Практичне 

заняття 

Punishment: A New Zealand Study. – 144 p. 

URL: 
https://www.stat.auckland.ac.nz/~balemi/attit

udes-crime-punishment.pdf (дата звернення: 

02.08.2022).     

2. Van Ginneken, Esther FJC and Hayes, 

David. «Just» punishment? Offenders` 

views on the meaning and severity of 

punishment // Criminology and Criminal 

Justice. – 2017. – Vol. 17(1). – P. 62–78. 

URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177

/1748895816654204 (дата звернення: 

02.08.2022).  

3. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і 

форми реалізації кримінальної 

відповідальності. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2013. № 1 

(1). С. 50–65. URL: 

http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/07/1_4.pdf (дата 

звернення: 02.08.2022).  

4. Красницький І.В. Кримінальна 

відповідальність як інститут 

кримінального права Франції та України: 

порівняльний аналіз : монографія. Львів : 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2008. 232 с. URL: 
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3

22 (дата звернення: 02.08.2022). 

5. Кримінальна відповідальність та форми її 

реалізації : підручник / Козаченко О.В., 

2 години  

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

https://www.stat.auckland.ac.nz/~balemi/attitudes-crime-punishment.pdf
https://www.stat.auckland.ac.nz/~balemi/attitudes-crime-punishment.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1748895816654204
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1748895816654204
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/322
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/322
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Мусиченко О.М., Сидоренко О.М. та ін. 

Миколаїв : Іліон, 2015. 142 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

6-ий 

тиждень / 

 

12-ий 

тиждень / 

 

10-ий 

тиждень 

 

 

Тема 15. Звільнення від кримінальної 

відповідальності 

 

1. Поняття, підстави і правові наслідки 

звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

2. Види звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

3. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з  дійовим 

каяттям. Підстави і умови такого 

звільнення.  

4. Звільнення від кримінальної 

відповідальності  у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим. 

Підстави і умови застосування цього 

виду звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Лекція / 

 

Практичне 

заняття / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Антонюк Н. Загальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності у судовій 

практиці. Судебно-юридическая газета. 

Блог. URL: 

https://sud.ua/ru/news/blog/186492-

zagalni-vidi-zvilnennya-vid-kriminalnoyi-

vidpovidalnosti-u-sudoviy-praktitsi (дата 

звернення: 01.08.2022). 

2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної 

відповідальності : монографія. Київ : 

Атіка, 2004. 296 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Baulin_Yurii/

Zvilnennia_vid_kryminalnoi_vidpovidalno

sti.pdf? (дата звернення: 01.08.2022).  

3. Гончар Т.О. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та звільнення від 

покарання та його відбування: поняття та 

співвідношення інститутів. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

2 години / 

 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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5. 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 вчинене нею кримінальне 

правопорушення до кримінальної 

відповідальності. 

6. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки. Підстави і умови 

застосування цього виду звільнення 

від кримінальної відповідальності.  

7. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності. 

Строки давності і їхнє 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. 

8. Звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила 

військове кримінальне 

правопорушення, із застосуванням 

до неї заходів, передбачених 

Дисциплінарним статутом Збройних 

Сил України. 

університету. Серія Право. 2015. Випуск 

27, Том 3. С. 22–25. 

4. Дудоров О., Письменський Є. Звільнення 
від кримінальної відповідальності і 
звільнення від покарання та його 
відбування: порівняльно-правова 

характеристика. Вісник Національної 

академії прокуратури України. 2010. № 

3. С. 46–52.    

5. Ющик О.І. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки: теорія та практика. 

Часопис Київського університету права. 

2019. № 4. С. 354–358. URL: 

https://chasprava.com.ua/index.php/journal

/article/download/167/155/ (дата 

звернення: 01.08.2022). 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnapu_2010_3_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnapu_2010_3_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnapu_2010_3_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnapu_2010_3_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnapu_2010_3_10.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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IV 

семестр 

 

7-ий 

тиждень / 

 

13-ий 

тиждень 

 

 

 

Тема 16. Поняття та мета покарання 

 

1. Поняття і ознаки покарання. 

Відмінність покарання від інших 

видів державного примусу і заходів 

громадського впливу.  

2. 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.  

 

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Вереша Р. В., Лоєнко К.Ю.  

Мета покарання: теорії (концепції), 

історія, та сучасний стан. Вісник Академії 

адвокатури України. 2010. Число 2. С. 54–

61. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_2_10 

(дата звернення: 01.08.2022). 

2. Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання. 

Прикарпатський юридичний вісник. 

2012. Випуск 2. С. 190–197. URL: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2012/19.p

df (дата звернення: 01.08.2022). 

3. Гуторова Н.О. Кара як мета кримінального 

покарання. Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх 

справ. 2002. Випуск 20. С. 42–46. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_20_

12 (дата звернення: 01.08.2022). 

4. Книженко О.О. Виправлення як мета 

покарання та її вплив на кримінально-

правові санкції. Часопис Київського 

університету права. 2011. № 3. С. 253–

256. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/2

53.pdf (дата звернення: 01.08.2022).    

5. Ющик О.І. Зміст покарання. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2014. Випуск 

26. С. 238–242.   

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625078
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625078
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vaau_2010_2_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_2002_20_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_2002_20_12
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http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

8-ий 

тиждень / 

 

12-ий 

тиждень 

 

 

 

 

Тема 17. Система і види покарань 

 

1. Поняття, ознаки і значення системи 

покарань.  

2. Види покарань. Класифікація 

покарань. Основні і додаткові 

покарання. Покарання, що можуть 

застосовуватись і як основні, і як 

додаткові.  

3. Штраф. Поняття і розміри штрафу. 

Майно, що не може бути вилучене 

при стягненні штрафу. Заміна 

штрафу іншим покаранням.  

4. Позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного  класу.  Підстави і 

порядок застосування цього 

покарання.  

5. Позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю. Підстави і умови 

призначення цього покарання, його 

строки. Формулювання у вироку 

покарання у вигляді позбавлення 

Лекція / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Aina, Bayo. The reformative theory of 

punishment: some comments. – 17 p. URL: 

https://www.yumpu.com/en/document/v

iew/11697831/the-reformative-theory-

of-punishment-essence-library (дата 

звернення: 02.08.2022). 

2. Бурдін В.М., Старосольська С.П. 

Кримінальна відповідальність за 

ухилення від відбування покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією особи : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. 303 с.  

3. Козирєва В.П. Кримінальні покарання 

майнового характеру: сутність, мета, 

практика застосування. Підприємництво, 

господарство і право. 2006. № 4. С. 140-

144. 

4. Маляренко В.Т. Про покарання за новим 

Кримінальним кодексом України. Київ : 

Фонд «Правова ініціатива», 2003. 156 с. 

5. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія 

визначення караності кримінальних 

правопорушень : монографія. Харків : 

Право, 2020. 720 с. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/1234

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
https://www.yumpu.com/en/document/view/11697831/the-reformative-theory-of-punishment-essence-library
https://www.yumpu.com/en/document/view/11697831/the-reformative-theory-of-punishment-essence-library
https://www.yumpu.com/en/document/view/11697831/the-reformative-theory-of-punishment-essence-library
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
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права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю.  

6. Громадські роботи. Поняття 

покарання у вигляді громадських 

робіт і його строк. Особи, яким 

громадські роботи не 

призначаються. 

7. 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. 

8. Службові обмеження для 

військовослужбовців. Зміст, строки, 

підстави і умови застосування цього 

покарання.  

9. 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 

кримінальним правопорушенням 

шкоди. Випадки застосування 

спеціальної конфіскації. 

56789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf 
(дата звернення: 02.08.2022).  

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 
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http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


39 

 

10. Арешт. Поняття покарання у вигляді 

арешту і його строк. Особи, до яких 

арешт не застосовується. 

11. Обмеження волі. Поняття покарання 

у вигляді обмеження волі і його 

строк. Особи, до яких обмеження 

волі не застосовується. 

12. Тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців. 

Підстави і умови застосування цього 

покарання, його строки.  

13. Позбавлення волі на певний строк. 

Поняття цього покарання і його 

строк.  

14. Довічне позбавлення волі. Злочини, 

за вчинення яких встановлюється це 

покарання, і випадки, коли воно 

застосовується. Особи, до яких 

довічне позбавлення волі не 

застосовується. 

IV 

семестр 

 

9-ий 

тиждень / 

 

14-ий, 15-

ий тижні 

 

14-ий 

тиждень 

 

 

Тема 18. Призначення покарання 

 

1. Загальні засади призначення  

покарання, їхнє поняття і зміст. 

Призначення покарання у межах 

санкції статті Особливої частини 

Кримінального кодексу, що 

передбачає відповідальність за 

вчинене кримінальне 

правопорушення, і відповідно до 

положень його Загальної частини. 

Врахування при призначенні 

покарання ступеня тяжкості 

Лекція / 

 

Практичні 

заняття / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Полтавець В.В. Загальні засади 

призначення покарання за кримінальним 

законодавством України : монографія ; 

Міністерство внутрішніх справ, 

Луганська академія внутрішніх справ 

імені 10-річчя незалежності України. 

Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. 240 с. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOG

RAFII_2009/POLTABEC_2005.pdf (дата 

звернення: 03.08.2022).     

2. Федорчук І.М. Обставини, які обтяжують 

покарання за Кримінальним кодексом 

2 години / 

 

4 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTABEC_2005.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTABEC_2005.pdf
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 вчиненого  кримінального 

правопорушення, особи винного і 

обставин, що пом’якшують і 

обтяжують покарання. Види 

обставин, що пом’якшують і 

обтяжують покарання, їхня 

характеристика. Призначення 

покарання, необхідного і 

достатнього для виправлення особи 

та попередження нових 

кримінальних правопорушень.  

2. Призначення покарання за 

незакінчене кримінальне 

правопорушення та за кримінальне 

правопорушення, вчинене у 

співучасті. 

3. Призначення більш м’якого 

покарання, ніж передбачено законом 

за вчинене кримінальне 

правопорушення. Види і умови 

такого пом’якшення покарання. 

4. Призначення покарання за наявності 

обставин, що пом’якшують 

покарання. 

5. Призначення покарання за 

сукупністю кримінальних 

правопорушень. Умови і правила 

призначення покарання за 

сукупністю кримінальних 

правопорушень. Призначення більш 

суворого покарання, ніж 

передбачено відповідними статтями 

Особливої частини Кримінального 

України : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 

2017. 239 с.  

3. Бурдін В.М., Мартинишин Г.Р. 

Призначення покарання за сукупністю 

вироків (кримінально-правове 

дослідження) : монографія. Львів : Ліга-

Прес, 2014. 213 с. 

4. Василаш В.М. Призначення покарання 

за злочин, вчинений у співучасті. 

Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні : матеріали XIII 

регіональної науково-практичної 

конференції (8–9 лютого 2007 р.). Львів : 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, 2007. С. 446–448. URL: 
https://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%
D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2007.pdf 
(дата звернення: 02.08.2022).   

5. Панчак О.Г. Правила призначення 

покарання: система чи безсистемність. 

Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 2014. Вип. 60. С. 260–269. 

URL: 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.

php/law/article/view/299 (дата звернення: 

03.08.2022).   

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/299
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/299
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кодексу за вчинене кримінальне 

правопорушення. 

6. Призначення покарання за 

сукупністю вироків. Умови і правила 

призначення покарання за 

сукупністю вироків.  

7. Правила складання покарань та 

зарахування строку попереднього 

ув’язнення. Обчислення строків 

покарання.  

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

10-ий 

тиждень / 

 

15-ий, 16-

ий тижні 

 

 

 

Тема 19. Звільнення від покарання, 

його відбування, заміна покарання 

більш м’яким покаранням та 

пом’якшення призначеного 

покарання 

 

1. Звільнення від покарання особи, яка 

перестала бути суспільно 

небезпечною.  

2. Звільнення від покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності. 

Строки давності і їхнє 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.  

3. Звільнення від призначеного 

покарання у зв’язку з набранням 

чинності законом, що усуває 

караність діяння. 

Лекція / 

 

Практичні 

заняття 

1. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові 

проблеми звільнення від покарання та 

його відбування : монографія. Київ : 

Дакор, 2019. 676 с. 

2. Гритенко О.А., Чекмарьова І.М. Умовно-

дострокове звільнення засудженого від 

подальшого відбування покарання у виді 

позбавлення волі під нагляд як форма 

прогресивної системи виконання та 

відбування покарання у виді 

позбавлення волі: доктринальні аспекти. 

Південноукраїнський правничий 

часопис. 2020. № 3. С. 179–184. URL: 

http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/12345678

9/1907 (дата звернення: 02.08.2022). 

3. Давидович І. Пом’якшення 

призначеного покарання внаслідок 

зворотної дії кримінального закону: 

проблеми застосування ч. 3 ст. 74 

Кримінального кодексу України. 

Підприємництво, господарство і право. 

2020. № 3. С. 244–250. URL: http://pgp-

2 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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4. 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 

відбування призначеного йому 

покарання. Підстави направлення 

засудженого для відбування 

призначеного йому покарання. 

Наслідки вчинення засудженим 

протягом іспитового строку нового 

кримінального правопорушення.  

5. 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 

цьому звільненні від відбування 

покарання, його тривалість, початок 

спливу і значення. Обов’язки, які 

можуть покладатись на засуджену, і 

journal.kiev.ua/archive/2020/3/42.pdf (дата 

звернення: 02.08.2022).   

4. Назимко Є.С., Пономарьова Т.І. 

Звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування у кримінальному та 

кримінально-виконавчому праві України 

та Польщі : монографія. Київ : Дакор, 

2018. 211 с.  

5. Письменський Є.О. Теоретико-

прикладні проблеми звільнення від 

покарання та його відбування за 

кримінальним правом України : 

монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. 

Е.О. Дідоренка, 2014. 728 с. URL: 

https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/12345678

9/238 (дата звернення: 03.08.2022). 

 

Ресурси в мережі Інтернет 
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http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


43 

 

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 

кримінального правопорушення.  

6. Звільнення від відбування покарання 

у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального 

вироку. Строки давності та їхнє 

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. 

7. 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 

кримінального правопорушення.  
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8. Звільнення від відбування покарання  

за хворобою. Види такого 

звільнення. 

9. 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 

кримінального правопорушення. 

10. 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 

кримінального правопорушення.  

11. Звільнення від покарання, його 

відбування та заміна покарання або 

його невідбутої частини більш 

м’яким покаранням на підставі 

закону України про амністію чи акта 

про помилування.  
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IV 

семестр 

 

11-ий 

тиждень / 

 

16-ий 

тиждень / 

 

16-ий 

тиждень 

 

 

Тема 20. Судимість 

 

1. Поняття і правове значення 

судимості. 

2. Виникнення і припинення 

судимості. Правові наслідки 

припинення судимості. Способи 

припинення судимості.  

3. Поняття і умови погашення 

судимості. Строк погашення 

судимості і порядок його 

обчислення. Обчислення строку 

погашення судимості при 

засудженні за сукупністю 

кримінальних правопорушень 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.  

4. Дострокове зняття судимості. Умови 

дострокового зняття судимості 

судом. Дострокове зняття судимості 

актом помилування.  

 

Лекція / 

 

Практичне 

заняття / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Голіна В.В. Судимість : монографія ; 

Інститут вивчення проблем злочинності 

АПН України. Харків : Харків 

юридичний, 2006. 384 с.  

2. Кирись Б.О. Дострокове зняття 

судимості судом. Вісник Львівського 

університету. Серія Юридична. 2000. 

Випуск 35. С. 401–409.  

3. Муратова С.О. Судимість у системі 

інститутів Загальної частини 

кримінального права України : 

монографія. Харків : Право. 2017. 272 с.  

4. Острогляд О.В. Інститут судимості в 

Україні: недоліки законодавчої 

регламентації. Актуальні проблеми 

правознавства. 2016. Випуск 1. С. 176–

179. URL: 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/artic

le/view/45 (дата звернення: 01.08.2022).   

5. Тютюгін В.І. Лекція за темою: 

«Судимість: поняття, ознаки, правові 

наслідки, погашення та зняття судимості 

(статті 88–91 КК України)». Вісник 

Асоціації кримінального права України. 

2021. № 1 (15). С. 296–330. URL: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/235708 

(дата звернення: 01.08.2022). 
 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

2 години / 

 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
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http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

12-ий 

тиждень 

 

 

Тема 21. Заходи кримінально-

правового характеру щодо 

юридичних осіб 

 

1. Поняття заходів кримінально-

правового характеру щодо 

юридичних осіб.  

2. Підстави застосування заходів 

кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. 

3. Юридичні особи, до яких 

застосовуються заходи кримінально-

правового характеру. 

4. Підстави для звільнення юридичної 

особи від заходів кримінально-

правового характеру. 

5. Види заходів кримінально-

правового характеру щодо 

юридичних осіб. 

6. Штраф. Поняття і розміри штрафу.     

7. Конфіскація майна. Поняття 

конфіскації майна. Умови 

застосування конфіскації майна. 

8. Ліквідація. Умови застосування 

ліквідації. 

Лекція 

 

 

1. Задоя К.П. Правова природа заходів 

кримінальноправового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. 

Право і громадянське суспільство. 2014. 

№ 4. С. 42–53. URL: 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-

priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-

kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-

yuridichnikh-osib-zadoya-k-p (дата 

звернення: 01.08.2022).     

2. Куц В.М., Сотніченко В.С. Юридична 

особа як об’єкт застосування 

кримінально-правових заходів : 

монографія ; Національна академія 

прокуратури України. Київ : 

Національна академія прокуратури 

України, 2017. 249 с.  

3. Михайлов О.О. Юридична особа як 

суб’єкт злочину: іноземний досвід та 

перспективи його застосування в Україні 

: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08. Київ, 2008. 18 с.           

4. Пасєка О.Ф. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних 

осіб: окремі проблемні питання. 

Науковий вісник Львівського 

1 година Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-yuridichnikh-osib-zadoya-k-p
http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-yuridichnikh-osib-zadoya-k-p
http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-yuridichnikh-osib-zadoya-k-p
http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-yuridichnikh-osib-zadoya-k-p
http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-9-2014/item/191-pravova-priroda-zakhodiv-kriminalno-pravovogo-kharakteru-shcho-zastosovuyutsya-do-yuridichnikh-osib-zadoya-k-p
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9. Загальні правила застосування до 

юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

 

державного університету внутрішніх 

справ. 2014. № 4. С. 253–263. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234

567890/1962/1/%D0%9F%D0%B0%D1%

81%D1%94%D0%BA%D0%B0.pdf (дата 

звернення: 01.08.2022).      

5. Провоторов О.П. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних 

осіб як інститут кримінального права 

України : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.08. Київ, 2019. 18 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

12-ий 

тиждень 

 

Тема 22. Інші заходи кримінально-

правового характеру 

 

1. 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 їхнього 

Лекція 

 

 

1. Денькович О.І., Крикливець Д.Є. 

Спеціальна конфіскація як інший захід 

кримінально-правового характеру:  до 

питання про конституційність статей 

961, 962 Кримінального кодексу України. 

Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія 

«Право». 2020. Випуск 62. С. 263–270. 

URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-

1 година Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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застосування, продовження, зміни і 

припинення.  

2. Примусове лікування осіб, які 

вчинили кримінальні 

правопорушення та мають хворобу, 

що становить небезпеку для здоров’я 

інших осіб. 

3. 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. 

4. Обмежувальні заходи, що 

застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство. Поняття та 

мета обмежувальних заходів. Особи, 

до яких застосовуються 

обмежувальні заходи. Види цих 

заходів, підстави і порядок їхнього 

застосування та продовження. 

 

content/uploads/2021/03/48.pdf (дата 

звернення: 02.08.2022). 

2. Кондра О. Проблеми правової природи 

«спеціальної конфіскації» у 

кримінально-правових санкціях. Вісник 

Львівського університету. Серія 

юридична. 2010. Випуск. 50. С. 276–286. 

3. Крикливець Д.Є. Окремі проблеми 

механізму застосування обмежувальних 

заходів. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2022. № 2. С. 80–86. 

URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2022/14.pdf 

(дата звернення: 02.08.2022).    

4. Лень В.В., Книга М.М. Примусові 

заходи медичного характеру: цілі і 

підстави застосування : монографія. 

Запоріжжя : Дніпровський металург, 

2011. 92 с. 

5. Ященко А.М. Застосування заходів 

кримінально-правового характеру : 

монографія ; Міністерство внутрішніх 

справ України, Харківський 

національний університет внутрішніх 

справ. Харків : НікаНова, 2014. 388 с.  

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/


49 

 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

IV 

семестр 

 

13-ий 

тиждень / 

16 

тиждень 

 

 

Тема 23. Особливості  кримінальної 

відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

 

1. Особливості звільнення 

неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 

2. Звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів 

виховного характеру. Підстави і 

умови такого звільнення. Види 

примусових заходів виховного 

характеру та строк, на який вони 

призначаються. Наслідки ухилення 

неповнолітнього від застосування до 

нього примусових заходів виховного 

характеру. 

3. Звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітнього у 

зв’язку із закінченням строків 

давності. Строки давності і їхнє 

обчислення. Переривання і 

зупинення перебігу давності. 

4. Особливості застосування до 

неповнолітніх покарання. Види 

покарань, які застосовуються до 

неповнолітніх, і особливості їхнього 

призначення. 

Лекція / 

 

Лабораторне 

заняття 

1. Vanore, Lawrence A. The Decency of 

Capital Punishment for Minors: 

Contemporary Standards and the Dignity of 

Juveniles. Maurer School of Law: Indiana 

Law Journal. 1986. Volume 61, issue 4 

(Article 6). P. 757–791. URL:  

http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/vie

wcontent.cgi?article=2165&context=ilj (дата 

звернення: 02.08.2022). 

2. Бурдін В.М. Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх в Україні 

: монографія. Київ : Атіка, 2004. 240 с. 

3. Козаченко О.В. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх : 

навчально-методичний посібник. 

Миколаїв, 2003. 28 с.  

4. Назимко Є.С. Зарубіжний досвід 

кримінально-правової регламентації 

інституту покарання неповнолітніх : 

монографія. Київ : КНТ, 2015. 367 с.  

5. Палюх Л.М. Примусові заходи 

виховного характеру: теорія і практика 

застосування.  Львів : Вид-во Львів. ун-

ту, 2010. 212 с.  

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2165&context=ilj%20
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2165&context=ilj%20
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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5. Особливості звільнення 

неповнолітніх від покарання. 

Підстави і види такого звільнення. 

6. Звільнення неповнолітнього від 

відбування покарання з 

випробуванням. Підстави 

застосування цього виду звільнення 

неповнолітнього від відбування 

покарання. Іспитовий строк при 

звільненні неповнолітнього від 

відбування покарання з 

випробуванням. Обов’язки, які 

покладає суд на неповнолітнього, 

звільненого від відбування 

покарання з випробуванням. 

7. 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 їхня 

характеристика. Тривалість 

примусових заходів виховного 

характеру. Призначення 

неповнолітньому вихователя. 

8. Звільнення неповнолітнього від 

покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності. Строки давності і 

їхнє обчислення. Переривання і 

зупинення перебігу давності. 

9. Звільнення неповнолітнього від 

відбування покарання у зв’язку із 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

 

http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. 

Строки давності та їхнє обчислення. 

Зупинення і переривання строків 

давності. 

10. Особливості звільнення 

неповнолітніх від відбування 

призначеного покарання. 

11. Умовно-дострокове звільнення 

неповнолітнього від відбування 

покарання. Умови і порядок 

застосування умовно-дострокового 

звільнення до неповнолітнього. 

Кримінально-правові наслідки 

вчинення особою, щодо якої 

застосоване умовно-дострокове 

звільнення від відбування 

покарання, протягом невідбутої 

частини покарання нового 

кримінального правопорушення. 

12. Особливості припинення судимості 

у неповнолітніх. 

13. Умови погашення судимості у 

неповнолітніх. Строк погашення 

судимості і порядок його 

обчислення. 

14. Дострокове зняття судимості з 

неповнолітнього за злочин, 

вчинений ним у віці до вісімнадцяти 

років. Умови дострокового зняття 

судимості судом. Дострокове зняття 

судимості актом помилування. 
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IV 

семестр 

 

--- 

Тема 24. Основні питання загальної 

частини кримінального права 

іноземних держав 

1. Загальна характеристика 

кримінального права іноземних 

держав і його систем.  

2. Загальна частина кримінального 

права іноземних держав і її основні 

інститути.  

3. Джерела кримінального права 

іноземних держав, їхні види і 

характеристика. Межі чинності 

кримінальних законів.  

4. Поняття і ознаки кримінального 

правопорушення за законодавством 

іноземних держав. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. 

Вина, її поняття і значення. Форми і 

види вини. Класифікація 

кримінальних правопорушень.  

5. Відповідальність за попередню 

кримінально протиправну діяльність 

за законодавством іноземних 

держав. Добровільна відмова від 

вчинення кримінального 

правопорушення.  

6. Інститут співучасті у кримінальному 

правопорушенні за законодавством 

іноземних держав.  

7. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння, 

їхні види і загальна характеристика 

Тема 

розрахована 

на самостійне 

вивчення 

1. European Criminal Law and Procedure : 

textbook / F. Bonfils [et al.] ; edited by G. 

Schmoelzer, T. Kruessmann. Minsk : BSU, 

2021. 215 p. (Modernising Master`s 

Training on Criminal Justice).  

2. Красницький І.В. Кримінальна 

відповідальність як інститут 

кримінального права Франції та України: 

порівняльний аналіз: монографія. Львів : 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2008. 232 с. URL:   

http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456

7890/322 (дата звернення: 01.08.2022).     

3. Кузьмін Е.Е. Кримінальне право 

зарубіжних країн : навчально-

методичний посібник. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 

с. 

4. Лейленд П. Кримінальне право: Злочин, 

покарання, судочинство (Англ. підхід). 

Київ : Основи, 1996. 207 с. 

5. Хавронюк М.І. Кримінальне 
законодавство України та інших держав 
континентальної Європи: порівняльний 

аналіз, проблеми гармонізації : 

монографія. Київ : Юрисконсульт, 2006. 

1048 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

 

--- 

Визначається 

студентом 

самостійно, 

але до часу 

проведення 

іспиту з 

навчальної 

дисципліни 

https://mydisser.com/files/83370778.doc
https://mydisser.com/files/83370778.doc
https://mydisser.com/files/83370778.doc
https://mydisser.com/files/83370778.doc
http://www.rada.gov.ua/
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за законодавством іноземних 

держав.  

8. Покарання і його мета за 

законодавством іноземних держав. 

Види покарань. Призначення 

покарання. Звільнення від 

покарання. 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 
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