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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 19 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин: 570 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
 

Лекції: 108 18 

Семестр: 3,4,5,6 Практичні заняття: 132 30 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 4 Семінарські заняття: - - 
самостійна робота: 8 Самостійна робота: 330 522 

Форма підсумкового 

контролю: 
Залік, екзамен Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати на 

кафедрі публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття 

або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит: Постпозит 

Теорія держави і права Кримінальний процес 

Конституційне право Кримінологія 

Логіка для юристів Криміналістика 

Адміністративне право та 

адміністративний процес 

Кримінально-виконавче право 

 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» є 

поглиблене вивчення теоретичних положень, що стосуються основних 

кримінально-правових дефініцій, категорій та інститутів кримінального права та 

подальшим застосуванням цих знань у практичній діяльності. Зокрема, 

досконале знання теоретичних питань, які стосуються підстав кримінальної 

відповідальності, чинності закону про кримінальну відповідальність в часі і 

просторі, поняття кримінального правопорушення та його видів, стадій вчинення 

кримінальних правопорушень, складу кримінальних правопорушень, співучасті 
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у кримінальних правопорушеннях, множинності злочинів, звільнення від 

кримінальної відповідальності, поняття та мети покарання, його видів, 

призначення покарання і звільнення від нього тощо. 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за 

Освітньою програмою): 

ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності. 

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 



ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 
навички 

Комунікаці 
я 

Відповідальніс 
ть і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 
ПРН 5, ПРН 18, 

ПРН 21 

ПРН 1, ПРН 

2, 

ПРН 6, ПРН 

16, ПРН 19, 
ПРН 23 

ПРН 10, 

ПРН 20 

ПРН 7, ПРН 23 

ЗК 7. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

 
ПРН 18, ПРН 21 

ПРН 8, ПРН 

14, 

ПРН 15, 
ПРН 16, 

ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20, 
ПРН 23 

 
ПРН 7, ПРН 23 

ЗК 11. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 18, ПРН 21 

 

 

 

 

 

 
ПРН 5, ПРН 

15, ПРН 16 

 

 

 

 

 

ПРН 5, 

ПРН 20, 

ПРН 23 

 

 

 

 

 

 

ПРН 7, ПРН 23 



ЗК12. Здатність 

усвідомлювати рівні 

можливості та 
гендерні проблеми. 

 
ПРН 18, ПРН 21 

 
ПРН 19 

 

ПРН 20, 

ПРН 23 

 
ПРН 7, ПРН 23 

ЗК15. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 
середовища. 

 
ПРН 6, ПРН 21 

 

ПРН 18, 

ПРН 19 

 

ПРН 20, 

ПРН 23 

 
ПРН 23 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК 3. Повага до честі і 

гідності людини як 

найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх 
правової природи. 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

  
 

ПРН 4 

 

СК 4.Знання і 

розуміння 

міжнародних 

стандартів прав 

людини, положень 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних 

свобод, а також 

практики 
Європейського суду з 
прав людини. 

 

 

 

 

ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

 

 

 

ПРН 2, ПРН 

6, ПРН 8, 

ПРН 14, 

ПРН 15 

 

 

 

 
ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20 

 

 

 

 

 
ПРН 7 

СК 7 Здатність 

застосовувати знання 

завдань, принципів і 

доктрин національного 

права, а також змісту 

правових інститутів, 

щонайменше з таких 

галузей права, як: 

конституційне право, 

адміністративне право 

і адміністративне 

процесуальне право, 

цивільне і цивільне 

процесуальне право, 

кримінальне і 

кримінальне 
процесуальне право. 

 

 

 

 

 

 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

 

 

 

 

 
ПРН 1, ПРН 

2, 

ПРН 5, ПРН 

6, ПАРН 14, 

ПРН 15, 

ПРН 16 

 

 

 

 

 

 

 
ПРН 10, 

ПРН 20 

 

 

 

 

 

 

 
ПРН 7 



СК8. Знання і 

розуміння 

особливостей 

реалізації та 

застосування норм 

матеріального і 
процесуального права. 

 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

 
 

ПРН 5, ПРН 

6, ПРН 8, 

ПРН 15 

 
 

ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20 

 

 
 

ПРН 7 

СК11. Здатність 

визначати належні та 

прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

 

ПРН 1, ПРН 

2, ПРН 5, 

ПРН 6 

 

ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20 

ПРН 7 

СК12. Здатність 

аналізувати правові 

проблеми, формувати 

та обґрунтовувати 
правові позиції. 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

ПРН 1, ПРН 

2, ПРН 5, 

ПРН 6, ПРН 

8, ПРН 14 

 

ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20 

ПРН 7 

СК13. Здатність до 

критичного та 

системного аналізу 

правових явищ і 

застосування набутих 

знань у професійній 
діяльності. 

 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21 

 
ПРН 1, ПРН 

2, ПРН 5, 

ПРН 6, ПРН 

14 

 

 
ПРН 4, 

ПРН 10 

ПРН 7 

СК14. Здатність до 

консультування з 

правових питань, 

зокрема, можливих 

способів захисту прав 

та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог 

професійної етики, 

належного дотримання 

норм щодо 

нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної 

інформації. 

 

 

 

 

 
ПРН 18, ПРН 

19, ПРН 21, 

ПРН 23 

 

 

 
ПРН 1, ПРН 

2, ПРН 5, 

ПРН 6, ПРН 

8, ПРН 14, 

ПРН 15, 

ПРН 16, 

ПРН 23 

 

 

 

 

ПРН 4, 

ПРН 10, 

ПРН 20, 

ПРН 23 

ПРН 7, ПРН 23 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального права 

 

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



Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття кримінального права. 

2. Предмет і метод кримінального права. 

3. Система кримінального права України: Загальна й Особлива частини. 

4. Функції кримінального права України. 

5. Принципи кримінального права України. 

6. Кримінальне право та суміжні галузі права (співвідношення і 

взаємозв’язок). 

 
Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та 

значення. 

2. Структура чинного Кримінального кодексу України. 

3. Структура статей Загальної й Особливої частини КК. 

4. Види диспозицій та санкцій, що використовуються в КК. 

5. Кримінально-правові норми, їх види та структура. 

6. Тлумачення кримінального закону: поняття, види та значення. 

 
 

Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та 

просторі 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. 

2. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі. 

3. Чинність кримінального закону в просторі, його принципи. 

4. Екстрадиція у кримінальному праві. 



Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття кримінальної відповідальності, її ознаки. 

2. Кримінально-правові відносини та кримінальна відповідальність. 

3. Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним 

правом України. 

4. Підстави кримінальної відповідальності. 

 

 

 
Тема 5. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки, 

класифікація кримінальних правопорушень. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. 

2. Визначення кримінального проступку та його значення. 

3. Класифікація кримінального правопорушення. 

4. Малозначне діяння та його особливості. 

5. Відмежування кримінального правопорушення від інших 

правопорушень. 

 

 
 

Тема 6. Склад кримінального правопорушення і його значення для 

кваліфікації 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття і функції складу кримінального правопорушення. 

2. Склад кримінального правопорушення як юридична підстава 

кримінальної відповідальності. 

3. Співвідношення поняття кримінального правопорушення як явища 



реальної дійсності та складу кримінального правопорушення. 

4. Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення, їх 

взаємозв’язок. 

5. Класифікація складів кримінального правопорушення. 

6. Значення складу кримінального правопорушення для кваліфікації. 

 
 

Тема 7. Об’єкт кримінального правопорушення. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття об'єкта кримінального правопорушення та його значення. 

2. Теорія суспільні відносин як об'єкт кримінального правопорушення. 

3. Класифікація (види) об'єктів кримінального правопорушення. 

4. Поняття предмету кримінального правопорушення та його місце в 

структурі складу кримінального правопорушення. 

5. Відмінність предмета кримінального правопорушення від об'єкта 

кримінального правопорушення. 

 
Тема 8. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 

2. Суспільно небезпечне діяння, його ознаки та форми. 

3. Суспільно небезпечні наслідки, їх види і значення. 

4. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та суспільно 

небезпечними наслідками. 

5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину (місце, час, 

обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення кримінального 

правопорушення), їх кримінально- правове значення. 



Тема 9. Суб’єкт кримінального правопорушення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття суб'єкта кримінального правопорушення в кримінальному праві 

та його значення. Обов'язкові та факультативні ознаки суб'єкта кримінального 

правопорушення. 

2. Загальний і спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення в 

кримінальному праві. 

3. Загальний та знижений вік, з якого настає кримінальна відповідальність. 

4.Осудність як обов’язкова ознака суб'єкта кримінального 

правопорушення. 

5. Поняття, критерії неосудності. Наслідки визнання особи неосудною. 

6. Кримінальна відповідальність обмежено осудних осіб. 

 
 

Тема 10. Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 

2. Вина: поняття, сутність, зміст. 

3 Форми вини. Змішана форма вини. 

4. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. 

5. Помилка в кримінальному праві, її значення для кваліфікації. 

Тема 11. Стадії вчинення кримінального правопорушення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

2. Закінчене кримінальне правопорушення. 



3. Готування до кримінального правопорушення, його ознаки. 

4. Поняття замаху на кримінальне правопорушення, його ознаки, види та 

відмежування від інших стадій кримінального правопорушення. 

5. Кримінальна відповідальність за незакінчене правопорушення. 

6. Добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення та її 

правові наслідки. 

 
Тема 12. Співучасть у кримінального правопорушення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Види співучасників у кримінальному праві України. 

2. Форми співучасті. 

3. Особливості кримінальної відповідальності співучасників. 

4. Спеціальні питання відповідальності при співучасті. 

5. Причетність до кримінального правопорушення. 

 
 

Тема 13. Повторність, сукупність та рецидив кримінального 

правопорушення. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Повторність, сукупність та рецидив кримінального правопорушення як 

види множинності кримінального правопорушення. 

2. Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елемент 

множинності кримінального правопорушення, його види. 

3. Повторність кримінального правопорушення, її ознаки та види. 

4. Сукупність кримінального правопорушення, її ознаки та види. 

5. Поняття, ознаки й види рецидиву кримінального правопорушення. 

 
 

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння 

Питання до практичного заняття: 



1. Поняття, ознаки та юридичне значення обставин, що виключають 

злочинність діяння. 

2. Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони. 

3. Уявна оборона. 

4. Крайня необхідність. 

5. Затримання особи, що вчинила злочин. 

6. Фізичний або психічний примус 

7. Виконання наказу або розпорядження. 

8. Діяння, пов’язане з ризиком. 

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

 

 
 

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, підстави та правові наслідки звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

2. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності та її 

значення. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 

каяттям. 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею 

особи на поруки. 

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки. 

7. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 



строків давності. 
 

 

Тема 16. Покарання та його види. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття покарання за кримінальним правом України, його ознаки. 

2. Мета покарання. 

3. Поняття, ознаки та значення системи покарань. 

4. Класифікація покарань. 

5. Характеристика окремих видів покарань. 

 

 

 
Тема 17. Призначення покарання 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття призначення покарання та його загальні засади. 

2. Значення для призначення покарання обставин, що пом'якшують (ст.66 

КК) і обтяжують (ст. 67 КК) покарання, їх види та характеристика. 

3. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст.69 

КК). 
 
 

4. Призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК). 

5. Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК). 

6. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та 

кримінальне правопорушення, вчинений у співучасті. 

 
 

Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття звільнення від покарання, його підстави та види. 

2. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної 



небезпечності. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки, які 

покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. 

4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. 

5. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку. 

6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. 

8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років. 

9. Звільнення від покарання за хворобою. 

10. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або 

акта про помилування. 

 
Тема 19. Судимість, її погашення та зняття 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття судимості, її значення для кримінальної відповідальності. 

2. Кримінально-правові та загальноправові наслідки судимості. 

3. Погашення судимості. 

4. Зняття судимості. 

 

 

 
Тема 20. Інші заходи кримінально-правового характеру. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

2. Підстави та види примусових заходів медичного характеру. 

3. Примусове лікування та його відмінність від примусових заходів 



медичного характеру. 

4. Спеціальна конфіскація в кримінальному праві України. 

5. Поняття, підстави та види заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. 

 

 
 

Тема 21. Особливості кримінально-правової відповідальності 

неповнолітніх. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 

2. Види примусових заходів виховного характеру для неповнолітніх та 

підстави їх застосування. 

3. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх 

призначення. 

4. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

5. Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили 

злочин у віці до 18-ти років. 

 
Розділ 2. Особлива частина кримінального права 

 

Тема 22. Загальна характеристика Особливої частини кримінального 

права. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика та система Особливої частини кримінального 

права. 

2. Класифікація кримінально-правових норм Особливої частини за змістом. 

4. Поняття, принципи, етапи кримінально-правової кваліфікації. 



5. Загальні правила кримінально-правової кваліфікації 

6. Спеціальні правила кримінально-правової кваліфікації. 

 

 
 

Тема 23. Злочини проти основ національної безпеки 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, види і загальна характеристика злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

2. Злочини проти основ національної безпеки у сфері державної безпеки і 

політичній сфері. 

3. Злочини проти основ національної безпеки у сфері державної безпеки, 

воєнній, інформаційній, економічній і науково- технологічній сферах. 

4. Злочини проти основ національної безпеки у сфері державної безпеки, 

економічній, екологічній і воєнній сферах. 

 
Тема 24. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я. 

Питання до практичного заняття: 

 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я. 

2. Кримінально-правова характеристика просте умисне вбивство. 

3.Кваліфіковані склади умисного вбивства. 

4. Привілейовані склади умисного вбивства. 

5. Кримінально-правова характеристика вбивства через необережність. 

6. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства. 

7. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини: 

 Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного 

ушкодження. 

7.2 Кримінально-правова характеристика умисного середньої тяжкості 

тілесного ушкодження. 



7.3. Кримінально-правова характеристика умисного легкого тілесного 

ушкодження. 

Кримінально-правова характеристика побоїв і мордування. 

Кримінально-правова характеристика катування. 

 Кримінально-правова характеристика необережного тяжкого або 

середньої тяжкості тілесного ушкодження. 

8. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини внаслідок 

залишення особи без допомоги або в результаті неналежного виконання винним 

своїх обов’язків. 

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці. 

 Кримінально-правова характеристика ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані. 

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони та здоров’я дітей. 

9. Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які вчиняються у 

сфері охорони життя та здоров’я людини від окремих видів небезпечних 

інфекційних хвороб: 

 Кримінально-правова характеристика зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

 Кримінально-правова характеристика розголошення відомостей про 

проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

 

 
Тема 25. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти волі, честі та 

гідності. 

2. Кримінально-правова характеристика незаконного позбавлення волі та 



викрадення людини. 

3. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників. 

4. Кримінально-правова характеристика торгівля людини. 

5. Кримінально-правова характеристика примушування до шлюбу. 

 

 

 
Тема 26. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканності 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої 

недоторканності особи. 

2. Кримінально-правова характеристика зґвалтування. 

3. Кримінально-правова характеристика сексуального насильства. 

4. Кримінально-правова характеристика примушування до вступу в статевий 

зв'язок. 

5. Кримінально-правова характеристика статевих зносин з особою, яка не 

досягла шістнадцятирічного віку. 

6. Кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх. 

 
 

Тема 27. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

2. Кримінальні правопорушення проти виборчих та референдумних прав 

громадян. 

3. Кримінальні правопорушення, що посягають на недоторканність приватного 

життя. 



4. Кримінальні правопорушення, що посягають на права та порушують обов'язки 

у шлюбі та сім'ї. 

5. Кримінальні правопорушення проти трудових прав громадян. 

 
 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти власності 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти власності 

2. Кримінально-правова характеристика крадіжки. 

3. Кримінально-правова характеристика грабежу. 

4. Кримінально-правова характеристика розбою. 

5. Кримінально-правова характеристика вимагання. 

6. Кримінально-правова характеристика шахрайств. Відмежування від 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

7. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 

8. Кримінально-правова характеристика умисне знищення або пошкодження 

майна. 

9. Кримінально-правова характеристика порушення обов’язків щодо 

охорони майна. 

10. Кримінально-правова характеристика придбання, отримання, зберігання 

чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. Відмежування від 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 
 

Тема 29. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти власності. 

2. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, 



перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів 

3. Кримінально-правова характеристика контрабанди. 

4. Кримінально-правова характеристика незаконне виготовлення, зберігання, 

збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

5. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській 

діяльності. 

6. Кримінально-правова характеристика легалізація (відмивання) майна, 

одержаного злочинним шляхом. 

7. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів). 

8. Кримінально-правова характеристика шахрайство з фінансовими ресурсами. 

 

 

 
Тема 30. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля. 

2. Кримінально-правова характеристика порушення правил екологічної безпеки. 

3. Кримінально-правова характеристика забруднення або псування земель. 

3. Кримінально-правова характеристика забруднення атмосферного повітря. 

4. Кримінально-правова характеристика забруднення моря. 

5. Кримінально-правова характеристика незаконне полювання. 

6. Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним 

або іншим водним добувним промислом. 

 

 

Тема 31. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2&w12


Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Кримінально-правова характеристика бандитизму та відмежування від 

розбою, співвідношення із створенням злочинної організації. 

2. Кримінально-правова характеристика терористичного акту та особливості 

кваліфікації. 

3. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності та 

особливості кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами та особливості кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика незаконного виготовлення, переробки 

чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна 

її маркування, або незаконне виготовлення бойових приписів, вибухових 

речовин чи вибухових пристроїв. 

 
Тема 32. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти 

безпеки виробництва. 

2. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про 

охорону праці. 

2. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

3. Кримінально-правова характеристика інших кримінальних правопорушень 

проти безпеки виробництва (ст. 273-275 КК). 

 
Тема 33. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту 



Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки руху або 

експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. 

2. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами. 

3. Кримінально-правова характеристика керування транспортними засобами в 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

3. Кримінально-правова характеристика випуску в експлуатацію технічно 

несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації: склад 

кримінального правопорушення. 

4. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним 

засобом. 

 

 
 

Тема 34. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти громадського 

порядку та моральності. 

2. Кримінально-правова характеристика масових заворушень. 

3. Кримінально-правова характеристика закликів до вчинення дій, що 

загрожують громадському порядку. 

4. Кримінально-правова характеристика хуліганства та особливості кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика наруга над могилою, іншим місцем 

поховання або над тілом померлого. 

2. Кримінально-правова характеристика жорстокого поводження з тваринами. 



3. Кримінально-правова характеристика ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів та особливості кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика створення або утримання місць 

розпусти і звідництво. 

5. Кримінально-правова характеристика сутенерство або втягнення особи в 

заняття проституцією та особливості кваліфікації. 

6. Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у протиправну 

діяльність та їх особливості кваліфікації. 

 
Тема 35. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

2. Кримінально-правова характеристика незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів та особливості кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та особливості 

кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика посіву або вирощування снотворного 

маку чи конопель: склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

6.Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів 

та особливості кваліфікації. 

7. Кримінально-правова характеристика викрадення, привласнення, вимагання 



прекурсорів, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем та особливості кваліфікації. 

8. Кримінально-правова характеристика незаконного видача рецепта на право 

придбання наркотичних засобів або психотропних речовин та особливості 

кваліфікації. 

9. Кримінально-правова характеристика незаконного введення в організм 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та особливості 

кваліфікації. 

10. Кримінально-правова характеристика схиляння до вживання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів та особливості кваліфікації. 

11. Кримінально-правова характеристика незаконного публічного вживання 

наркотичних засобів та особливості кваліфікації. 

 

 
 

Тема 36. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову й 

мобілізації 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці: 

склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки, відмежування від 

державної зради, шпигунства та втрати документів, що містять державну 

таємницю. 

2. Кримінально-правова характеристика втрати документів, що містять державну 

таємницю: склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки, 

відмежування від розголошення державної таємниці. 

3. Кримінально-правова характеристика незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України: склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі 

ознаки. 

4. Кримінально-правова характеристика незаконного перетинання державного 



кордону України: склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

5. Кримінально-правова характеристика ухилення від призову на строкову 

військову службу, військову службу за призивом осіб офіцерського складу: 

склад кримінального правопорушення. 

6. Кримінально-правова характеристика ухилення від призову за мобілізацією: 

склад кримінального правопорушення. 

 

 
 

Тема 37. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян 

та кримінальні правопорушення 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Кримінально-правова характеристика опору представникові влади, 

працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному 

виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та особливості кваліфікації. 

2. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо 

працівника правоохоронного органу: склади кримінальних правопорушень, 

кваліфікуючі ознаки, відмежування від кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 

3. Кримінально-правова характеристика викрадення, привласнення, вимагання 

документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи 

зловживання службовим становищем або їх пошкодження та особливості 

кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, печаток, 

штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, 

штампів: поняття «офіційний документ» та особливості кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика підкупу працівника підприємства, 



установи чи організації та особливості кваліфікації. 

6. Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань та особливості кваліфікації. 

7. Кримінально-правова характеристика самоправства та особливості 

кваліфікації. 

 
Тема 38. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно- 

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Кримінально-правова характеристика несанкціонованого втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

2. Кримінально-правова характеристика створення з метою використання, 

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також 

їх розповсюдження або збут. 

3. Кримінально-правова характеристика несанкціонованого збуту або 

розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. 

4. Кримінально-правова характеристика несанкціонованих дій з інформацією, 

яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях 

такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї та особливості 

кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика порушення правил експлуатації 

електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту 

інформації, яка в них оброблюється: склад кримінального правопорушення. 



6. Кримінально-правова характеристика перешкоджання роботі електронно- 

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв’язку: склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки. 

 
Тема 39. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

Питання до практичного заняття: 

 
1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. Поняття і види неправомірної вигоди. Поняття «службова особа 

публічного права» та «службова особа приватного права», а також осіб, які 

здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. 

2. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим 

становищем та особливості кваліфікації. 

3. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми та особливості кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями особами, 

які надають публічні послуги та особливості кваліфікації. 

5. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу: поняття і види перевищення влади або службових 

повноважень, склад кримінального правопорушення, кваліфікуючі ознаки, 

співвідношення зі зловживанням владою або службовим становищем. 

 

 
 

Тема 40. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

Питання до практичного заняття: 



1. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою та особливості кваліфікації. 

2. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності та особливості кваліфікації. 

3. Кримінально-правова характеристика постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови та особливості 

кваліфікації. 

4. Кримінально-правова характеристика посягання на життя судді, народного 

засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням 

правосуддя та особливості кваліфікації. 

5. Кримінально-правова характеристика погроза або насильство щодо захисника 

чи представника особи та особливості кваліфікації. 

6. Кримінально-правова характеристика перешкоджання з’явленню свідка, 

потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання 

показань чи висновку та особливості кваліфікації. 

7. Кримінально-правова характеристика примушування давати показання та 

особливості кваліфікації. 

8. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення кримінального правопорушення та особливості кваліфікації. 

 
Тема 41. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) 

Питання до практичного заняття: 

 
1. Військові кримінальні правопорушення проти порядку підлеглості та 

військової честі. 

2. Військові кримінальні правопорушення проти порядку проходження 

військової служби. 

3. Військові кримінальні правопорушення проти порядку користування 

військовим майном та його збереження. 



4. Військові кримінальні правопорушення проти порядку несення служби на полі 

бою і в районі воєнних дій. 

 
Тема 41. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

Питання до практичного заняття: 

 
 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 

2 Кримінальні правопорушення проти миру. 

3. Кримінальні правопорушення проти безпеки людства. 

4. Кримінальні правопорушення проти міжнародного правопорядку. 

 

 

 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

ДЕННА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

л Пр.зн 
. 

сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального права      

 



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

10 2 2  6 

Тема 2.Закон про кримінальну відповідальність. 10 2 2  6 

Тема 3.Чинність закону про кримінальну 
відповідальність у часі та просторі 

14 2 4  8 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави. 10 2 2  6 

Тема 5. Поняття кримінального правопорушення та його 

ознаки, класифікація кримінального правопорушення. 

12 2 2  8 

Тема 6. Склад кримінального правопорушення та його 
значення для кваліфікації кримінального 
правопорушення. 

12 2 2  8 

Тема 7. Об’єкт кримінального правопорушення. 10 2 2  6 

Тема 8. Об’єктивна сторона кримінального 
правопорушення. 

16 4 4  8 

Тема 9. Суб‘єкт кримінального правопорушення. 10 2 2  6 

Тема 10.Суб‘єктивна сторона кримінального 
правопорушення. 

20 6 6  8 

Тема 11. Стадії вчинення кримінального 
правопорушення 

12 2 2  8 

Тема 12. Співучасть у кримінального правопорушенні 20 6 6  8 

Тема 13. Повторність, сукупність та рецидив 
кримінальних правопорушень 

12 2 2  8 

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння 16 6 6  8 

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності. 12 2 2  8 

Тема 16. Покарання, його система та види. 16 4 4  8 

Тема 17. Призначення покарання. 16 4 4  8 

Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування. 16 4 4  8 

Тема 19. Судимість, її погашення та зняття. 12 2 2  8 

Тема 20. Інші заходи кримінально-правового характеру. 14 2 4  8 

Тема 21.Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх. 

16 4 4  8 

Фора контролю- залік 2 - - - - 

Разом за 1 розділ 290 64 68  158 

 

Розділ 2.Особлива частина кримінального права      

Тема 1. Поняття, значення і система Особливої частини 
кримінального права України. Основи кримінально- 
правової кваліфікації. 

10 2 2  6 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки 
України. 

12 2 2  8 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та 
здоров'я особи 

22 6 6  10 

Тема 4.  Кримінальні правопорушення проти волі, честі 
та гідності особи 

12 2 4  6 

Тема  5.  Кримінальні  правопорушення  проти  статевої 

свободи та статевої недоторканості особи 

10 2 2  6 

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 

14 2 4  8 

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності 24 6 6  8 
 



Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності 

16 4 4  8 

Тема 9. Кримінальні правопорушення проти довкілля 12 2 4  6 

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти 

громадської безпеки 

12 2 4  6 

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва 

10 2 2  6 

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 

14 2 4  8 

Тема 13. Кримінальні правопорушення проти 
громадського порядку та моральності 

16 4 4  8 

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення 

проти здоров'я населення 

14 2 4  8 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

10 2 2  6 

Тема 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів 

14 2 4  8 

Тема 17. Кримінальні правопорушення у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 
електрозв'язку 

10 2 2  6 

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг 

14 2 4  8 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 14 2 4  8 

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку несення військової служби 

(військові кримінальні правопорушення) 

14 2 4  8 

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку 

14 2 4  8 

Разом за розділом 2 280 50 76 - 154 

Форма контролю –екзамен      

Усього годин      

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

л Пр.з 
н. 

сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Загальна частина кримінального права      



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

11 1   10 

Тема 2.Закон про кримінальну відповідальність. 11 1   10 

Тема 3.Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі та просторі 

15 1   14 

Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави. 11 1   10 

Тема 5. Поняття кримінального правопорушення та його 
ознаки, класифікація кримінального правопорушення. 

11 1   10 

Тема 6. Склад кримінального правопорушення та його 
значення для кваліфікації кримінального 
правопорушення. 

19 1 2  16 

Тема 7. Об’єкт кримінального правопорушення. 11 1   10 

Тема 8. Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. 

15 1   14 

Тема 9. Суб‘єкт кримінального правопорушення. 11 1   10 

Тема 10.Суб‘єктивна сторона кримінального 
правопорушення. 

17 1   16 

Тема 11. Стадії вчинення кримінального 
правопорушення 

10    10 

Тема 12. Співучасть у кримінального правопорушенні 18 2   16 

Тема 13. Повторність, сукупність та рецидив 

кримінальних правопорушень 
11  1  10 

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння 18 2   16 

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності. 11  1  10 

Тема 16. Покарання, його система та види. 16 1 1  14 

Тема 17. Призначення покарання. 18 1 1  16 

Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування. 11 1   10 

Тема 19. Судимість, її погашення та зняття. 13 1   12 

Тема 20. Інші заходи кримінально-правового характеру. 10    10 

Тема 21.Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх. 

12    12 

Разом за розділом 1 280 18 6 -- 256 

Форма контролю- залік      

 

Розділ 2.Особлива частина кримінального права      

Тема 1. Поняття, значення і система Особливої частини 
кримінального права України. Основи кримінально- 
правової кваліфікації. 

10    10 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки 
України. 

12    12 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та 
здоров'я особи 

20 2 2  16 

Тема 4.  Кримінальні правопорушення проти волі, честі 
та гідності особи 

12 1 1  10 

Тема  5.  Кримінальні  правопорушення  проти  статевої 

свободи та статевої недоторканості особи 

12 1 1  10 

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 

12    12 

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності 20 2 2  16 

Тема 8. Кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності 

     

 



Тема 9. Кримінальні правопорушення проти довкілля 12    12 

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти 

громадської безпеки 

17 2 1  14 

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва 

11  1  10 

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 

14  2  12 

Тема 13. Кримінальні правопорушення проти 
громадського порядку та моральності 

20 2 2  16 

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення 

проти здоров'я населення 

20 2 2  16 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

14    14 

Тема 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів 

16  2  14 

Тема 17. Кримінальні правопорушення у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 
електрозв'язку 

10    10 

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг 

18 2 2  14 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 14    14 

Тема 20. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку несення військової служби 

(військові кримінальні правопорушення) 

14    14 

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку 

14    14 

Разом за розділом 2 290 14 16  260 

Форма контролю –екзамен      

Усього годин 570 22 22  516 

 

 

4. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи здобувача вищої освіти 

щодо вивчення навчального матеріалу. 

Формами самостійної роботи є: виконання завдань у вигляді підготовки до 

практичних занять, колоквіумів; доопрацювання матеріалів лекції; самостійне 

вивчення питань, що лише опорно згадуються в лекційному курсі; складання 

конспектів тем, що виносяться для самостійного вивчення; робота в 

інформаційних мережах; опрацювання додаткової літератури; робота над 



рекомендованими матеріалами юридичної практики. 

Під час цієї роботи здобувач вищої освіти повинен самостійно опрацювати 

конспекти лекцій, літературу, нормативні акти, судову практику до тем, що 

виносяться на практичні заняття. 

 

Підготовка до практичних занять 

Аудиторна робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

складається з лекційних та практичних занять. Для успішної роботи на 

практичному занятті студенту необхідно відвідати лекційне заняття з відповідної 

теми. Лекційне заняття є не звичайною трансляцію викладачам законодавчих або 

доктринальних положень, а передбачає роз'яснення дискусійних аспектів теми, 

постановку проблем. Робота на практичних заняттях здійснюється в режимі 

обговорення, дискусії та аналізу завдань. Задачі вирішуються як на практичних 

заняттях методом групової роботи, так і самостійно. При підготовці до 

практичного заняття здобувачам вищої освіти необхідно керуватися переліком 

питань практичних занять, та списком нормативних актів та спеціальної 

літератури. 

Підготовка до практичних занять здійснюється відповідно до визначених 

питань практичного заняття та вирішення практичних завдань у вигляді 

ситуативних задач з кримінального права. 

 
 Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право» полягає у самостійному опрацюванні наукових робіт з 

кримінального права та практики застосування, що може бути відображена у 

таких формах індивідуальної роботи: 

– підготовка рефератів, есе, та їх презентація; 

– активна участь у роботі наукового гуртка кафедри та підготовка апробації з 

кримінального права; 

 складання бібліографії за визначеними темами; 



– підготовка наукових статей; 

 підготовка тез наукових доповідей; 

– участь у науково-практичних конференціях та інших наукових заходах із 

кримінально-правової тематики; 

– узагальнення матеріалів судової практики, здійснюється за визначеною 

тематикою з використання; 

Вибір здобувачем вищої освіти видів виду індивідуальної роботи 

здійснюється за власними інтересами й узгоджується з викладачем. Завдання для 

індивідуальної роботи, та вимоги до неї, дедлайн узгоджується з викладачем 

навчальної дисципліни на початку навчального семестру. 

 Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

з навчальної дисципліни «Кримінальне право» (3 семестр) 
 

 
система 

1. Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, метод та 

 
2. Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки, підстава, форми 

реалізації 

3. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, значення. 

4. Структура закону про кримінальну відповідальність. 

5. Дія закону про кримінальну відповідальність в часі. 

6. Зворотна дія кримінального закону в часі: поняття, підстави, 

наслідки. 

7. Дія кримінального закону України щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених на території України 

8. Дія кримінального закону України щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених за межами України 

9. Видача і передача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: 

поняття та підстава. 

10. Поняття та ознаки кримінального правопорушення. 

11. Відмінність кримінального правопорушення від інших 

правопорушень. 

12. Поняття, ознак та значення малозначного діяння. 

13. Класифікація кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості: 

поняття, критерій та значення. 

14. Поняття і значення складу кримінального правопорушення. 



15. Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення. 

16.Види складів кримінального правопорушення. 

17.Об’єкт кримінального правопорушення: поняття та значення. 

18.Види об’єктів кримінального правопорушення. 

19. Предмет кримінального правопорушення: поняття, відмінність від 

об’єкта, значення. 

20. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення: поняття, 

ознаки, значення. 

21. Діяння як ознака об’єктивної сторони: поняття та ознаки. 

22. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність 

23. Суспільно-небезпечні наслідки: поняття, види, значення 

24.Причинний зв’язок: поняття, правила встановлення, значення 

25. Спосіб, обстановка, місце, час та засоби вчинення кримінального 

правопорушення: поняття та значення 

26. Суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки та види 

27.Неосудність: поняття, критерії, значення. 

28. Обмежена осудність: поняття, критерії, значення. 

29. Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, 

ознаки, значення. 

30. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення: поняття, 

ознаки, значення. 

31. Вина: поняття, форми, значення. 

32.Прямий умисел: поняття та ознаки. 

33. Непрямий умисел: поняття та ознаки. 

34. Злочинна самовпевненість: поняття та ознаки. 

35. Злочинна недбалість: поняття та ознаки. 

36. Складна (подвійна, змішана) форма вини: поняття, різновиди, 

значення  
37. Казус: поняття, ознаки, відмінність від вини, правові наслідки 

38.Мотив і мета кримінального правопорушення: поняття та значення 

39. Фактична помилка: поняття, види, значення 

40.Юридична помилка: поняття, види, значення 

41. Закінчене кримінальне правопорушення: поняття та види 

42.Готування до кримінального правопорушення: поняття, ознаки, 

кваліфікація, відмінність від виявлення наміру та замаху на кримінальне 

правопорушення. 

43. Замах на кримінальне правопорушення: поняття, ознаки, 

кваліфікація, відмінність від готування до кримінального правопорушення та 

закінченого кримінального правопорушення 

44. Види замаху на кримінальне правопорушення 

45. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення 

до кінця: поняття, ознаки, кримінально-правові наслідки 



 
значення 

46. Співучасть у кримінальне правопорушенні: поняття, ознаки, 

 
47. Виконавець як співучасник кримінального правопорушення: 

поняття, ознаки, кваліфікація 

48. Організатор як співучасник кримінального правопорушення: 

поняття, ознаки, кваліфікація 

49. Підбурювач як співучасник кримінального правопорушення: 

поняття, ознаки, кваліфікація 

50. Пособник як співучасник кримінального правопорушення: поняття, 

ознаки, кваліфікація 

51. Форми співучасті за характером участі у кримінальному 

правопорушенні 

52. Форми співучасті за ступенем організованості співучасників 

53. Кримінальна відповідальність та кваліфікація діянь співучасників 

54.Співучасть у кримінальне правопорушеннях зі спеціальним 

суб’єктом 

55.Ексцес виконавця: поняття, види, значення 

56.Особливості добровільної відмови співучасників 

57.Причетність до кримінального правопорушення: поняття, види, 

відмінність від співучасті 

 
Перелік питань для підготовки до заліку 

з навчальної дисципліни «Кримінальне право» (4 семестр) 

 
1. Повторність, сукупність та рецидив кримінального правопорушення як 

види множинності кримінального правопорушення. 

2. Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елемент 

множинності кримінального правопорушення, його види. 

3. Повторність кримінального правопорушення, її ознаки та види. 

4.Сукупність кримінального правопорушення, її ознаки та види. 

5. Поняття, ознаки й види рецидиву кримінального правопорушення. 

6. Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають злочинність 

діяння. 

7. Необхідна оборона, її підстави та ознаки. 

8. Перевищення меж необхідної оборони. 

9. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. 

10. Затримання особи, що вчинила злочин як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

11. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності. 

12. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. 

13. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність 



діяння. 

14. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

15. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик) як обставина, що 

виключає злочинність діяння. 

16. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що 

виключає злочинність діяння. 

17. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, його значення та 

класифікація. 

18. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

19. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

20. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи 

на поруки. 

21. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки. 

22. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності. 

23. Поняття та ознаки покарання. 

24. Мета покарання. 

25. Поняття, ознаки і значення системи покарань. 

26. Класифікація покарань. 

27. Штраф як вид покарання. 

28. Громадські роботи як вид покарання. 

29. Виправні роботи як вид покарання. 

30. Конфіскація майна: поняття, зміст, її види. 

31. Арешт як вид покарання. 

32. Обмеження волі як вид покарання. 

33. Позбавлення волі на певний строк. 

34. Довічне позбавлення волі. 

35. Загальні засади призначення покарання. 

36. Обставини, які пом’якшують покарання. 

37. Обставини, які обтяжують покарання. 

38. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

39. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують 

покарання. 

40. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

41. Призначення покарання за сукупністю вироків. 



42. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 

43. Поняття звільнення від покарання та його відбування і класифікація його 

видів. 

44. Звільнення від покарання з випробуванням. 

41. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

42. Амністія та помилування у кримінальному праві. 

43.Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 

44.Поняття судимості та її правові наслідки. 

45.Погашення та зняття судимості. 

46. Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа і види. 

47. Примусове лікування. 

48. Спеціальна конфіскація в кримінальному праві. 

49. Поняття та ознаки заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. 

50. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

51. Підстава застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально- 

правового характеру та звільнення від них. 

52. Обмежувальні заходи. 

53. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

54. Види примусових заходів виховного характеру для неповнолітніх та 

підстави їх застосування. 

55. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх 

призначення. 

56. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

57. Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин 

у віці до 18-ти років. 

 
 

Перелік питань для підготовки до заліку 

з навчальної дисципліни «Кримінальне право» (5 семестр) 

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. 

2. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

3. Державна зрада. 

4. Шпигунство. 

5. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

6. Поняття та види вбивства. 

7. Умисне вбивство. 

8. Умисне вбивство малолітньої або жінки, яка завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності. 

9. Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 



10. Умисне вбивство з корисливих мотивів. 

11.Умисне вбивство з хуліганських мотивів. 

12.Умисне вбивство, вчинене на замовлення. 

13.Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 

14.Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 

15. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

16. Вбивство через необережність. 

17.Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

18.Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. 
19.Умисне легке тілесне ушкодження, його види. 

20.Побої та мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. 

21.Катування. 

22.Незаконне проведення аборту або стерилізації. 
23.Залишення в небезпеці. 

24. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані. 

25. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

26.Захоплення заручників. 

27.Торгівля людьми. 

28.Зґвалтування. 

29.Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. 

30.Розбещення неповнолітніх. 

31. Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або 
комісії з референдуму 

32. Порушення недоторканності житла. 

33.Грубе порушення законодавства про працю. 

34. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 
законом виплат. 

35. Порушення недоторканності приватного життя 

36.Крадіжка. 

37. Грабіж. 

38. Розбій. 

39. Вимагання. 

40. Шахрайство. 
41. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. 

42. Умисне знищення або пошкодження майна. 

43. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів 

44. Контрабанда. 
45. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів 



46. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

47.Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 

злочинним шляхом. 

 
 

Перелік питань для підготовки до екзамену (6 семестр) 

з навчальної дисципліни «Кримінального права (Особлива частина)»: 
 

1. Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки, підстава, форми реалізації 

2. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, тлумачення. 

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. 

4. Поняття та ознаки кримінального правопорушення. Ознаки малозначного 

діяння. 

5.  Класифікація кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості: 

поняття, критерій та значення. 

6. Поняття і значення складу кримінального правопорушення. 

7. Фактична та юридична помилка: поняття, види, значення 

8. Стадії незакінченого кримінальне правопорушення: поняття та види. 

9. Співучасть у кримінальне правопорушенні: поняття, ознаки та види 

співучасників. 

10. Форми співучасті. 

11. Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають злочинність 

діяння. 

12. Необхідна оборона та крайня необхідність, її підстави та ознаки. 

13. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, його значення та 

класифікація. 

14. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

15.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

16. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності. 

17. Поняття та ознаки, мета, види покарання. 

18. Штраф як вид покарання. 

19.Позбавлення волі на певний строк. 

20. Загальні засади призначення покарання. Обставини, які пом’якшують 

покарання. Обставини, які обтяжують покарання. 

21. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

22.Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

23.Призначення покарання за сукупністю вироків. 

24.Звільнення від покарання з випробуванням. 



25.Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

26.Амністія та помилування у кримінальному праві. 

27.Поняття судимості та її правові наслідки. Погашення та зняття судимості. 

28.Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа і види. 

Примусове лікування. 

29. Поняття та ознаки, види заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. 

30. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

31.Державна зрада. 

32. Шпигунство. 
33. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

34.Умисне вбивство з кваліфікуючими обставинами. 

35.Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 
36.Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 

37. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

38. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

39. Види тілесних ушкоджень та їх характеристика. 

40. Побої та мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. 

41.Катування. 

42.Незаконне проведення аборту або стерилізації. 

43.Залишення в небезпеці. 

44.Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 
45.Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

46.Захоплення заручників. 

47.Торгівля людьми. 

48.Зґвалтування. 
49.Розбещення неповнолітніх. 

50. Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії 

з референдуму 

51. Порушення недоторканності житла. 

52. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат. 

53. Порушення недоторканності приватного життя 
54.Крадіжка. 

55. Грабіж. 

56. Розбій. 

57. Вимагання. 

58. Шахрайство. 
59. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. 

60. Умисне знищення або пошкодження майна. 

61. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення 

в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 



підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів 

62. Контрабанда. 

63. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів 

64. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). 

65.Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 

злочинним шляхом. 
66. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 

організацією, а також участь у ній. 

67. Бандитизм. 

68.Терористичний акт. 

69. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності. 

70. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем 

71. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами 

72. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 
73. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. 

74. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

75.Групове порушення громадського порядку. 

76.Масове заворушення. 

77.Хуліганство. 

78.Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

79.Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

80. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 

81. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем 

82. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

83. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов'язань. 

84. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем або їх пошкодження. 



85. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів, печаток, штампів. 

86. Зловживання владою або службовим становищем. 

87. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу. 

88. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

89.Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. 
90.Геноцид 

 
 

5. Критерії та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання практичних занять, у тому числі самостійної роботи, 

розроблено таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку 

отримати максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль. 

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік із навчальної 

дисципліни. 

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі заліку. 

Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і нижче здає 

залік із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не здав пропущені 

без поважних причин теми, до складання заліку не допускається. 

Підсумкової формою контролю якості отриманих знань в 3,4,5 семестрах є 

залік та в 6 семестрі екзамен. Залік може проводитися в усній і письмовій формі 

і передбачає відповідь на два теоретичних питання. 

Екзамен проводиться у вигляді теоретичного опитування за сформованими 

білетами, як містять по три запитання, що стосуються матеріалу Загальної та 

Особливої частини. 

 

 

Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики 

доброчесності при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання з дисципліни «Кримінальне 



право». Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання 

академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

2. Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку. За об’єктивних причин 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 

дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 

семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позаудиторний час, звернувшись до викладача. 

 
 Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Знання та практичні навички вирішення практичних завдань у здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання оцінюються за 5 –бальною шкалою: «5»- 

відміннно, «4»-добре, «3»-задовільно, «2»-незадовільно, потребує 

перескладання. 

У 3 семестрі максимально здобувач може отримати 80 балів під час 

поточного контролю та 20 балів за виконання індивідуальної роботи. 

У 4 семестрі максимально здобувач може отримати 90 балів під час 

поточного контролю та 10 балів за виконання індивідуальної роботи. 

У 5 семестрі максимально здобувач може отримати 95 балів під час 



поточного контролю та 5 балів за виконання індивідуальної роботи. 

У 6 семестрі максимально здобувач може отримати 95 балів під час 

поточного контролю та 5 балів за виконання індивідуальної роботи. 

Підсумкова оцінка для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

формується на основі вирішених тестових завдань та з урахуванням суми балів, 

отриманих на практичних заняттях. 

 

 Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
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