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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7

90

120

кредити ЄКТС
(210 годин)

годин контактна робота з викладачем
(30 годин лекцій;
60 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

І семестр-залік
ІI семестр-екзамен

бакалавр

СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення навчальної дисципліни має базуватися на знаннях, отриманих студентами під час
опанування ними фундаментальних положень цивільного права, господарського права й
інших суміжних правових навчальних дисциплін і курсів.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Одержання студентами необхідних і достатніх знань і первинних практичних навичок для
проведення самостійних наукових досліджень, юридичного аналізу фактичних обставин
зроблених суспільно небезпечних діянь і прийняття правильних рішень з досліджуваних
питань.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.
Тема 1. Поняття і система кримінального права України.
Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.
Тема 4. Поняття злочину.
Тема 5. Склад злочину
Тема 6. Об'єкт злочину
Тема 7 Суб'єкт злочину
Тема 8. Суб'єктивна сторона злочин

Модуль 2.
Тема 9. Стадії злочину
Тема 10. Співучасть у злочині
Тема 11. Множинність злочинів
Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння
Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності
Тема 14. Поняття і мета покарання
Тема 15. Система і види покарань

Модуль 3.
Тема 16. Призначення покарання

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування
Тема 18. Судимість
Тема 19. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
Тема 20. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Тема 21. Основні питання загальної частини кримінального права зарубіжних
країн

Модуль 4.
Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України.
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України.
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина.
Тема 7. Злочини проти власності.
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності.
Тема 9. Злочини проти довкілля.

Модуль 5.
Тема 10. Злочини проти громадської безпеки.
Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.
Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності.
Тема 14.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Модуль 6.
Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг.
Тема 19. Злочини проти правосуддя.
Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини).
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального права
іноземних держав.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи
певні знання сучасних досягнень, які є основою для оригінального мислення та
інноваційної діяльності
Знати загально-теоретичні положення науки кримінальне право, основні теорії, принципи,
методи і поняття у навчанні та професійній діяльності
Уміння розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах
професійної діяльності та/або навчанні, що передбачає збирання та інтерпретацію
інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних
підходів
Вміти юридично правильно обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, захищати права,
свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, суспільства і держави
Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
залік
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
екзамен
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Конституція України: станом на 1 грудня 2018р./ ВРУ. Київ: Право.
2018.67с.
Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади»/
Верховна Рада України. Київ: Право. 2015.22с.
Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення»/ Верховна Рада України. Київ: Право. 2015. 19с.
Закон України від 18.12.2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». /
Верховна Рада України. Київ: Право. 2018.32с.
Кримінальний кодекс України. (Офіц. текст) К.:Поливода А.В. 2012.188
с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 7-ме
видання перероблене та доповнене. (За ред. М.І. Мельника, М.І.
Хавронюка. К. Юридична думка, 2012. 1188 с.
Злочини у сфері господарської діяльності за КК України та в судовій
практиці. Науково-практичний коментар / В.М. Кириченко, О.І.
Перепелиця: За заг. Ред.. В.Я. Тація. Харків: Право, 2010. 784 с.
Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах
(упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко ).К., Поливода А.В. 2010. 456 с.
Кримінальне право України. Загальна частина.: Підручник. За ред.. М.І.
Мельника. 5-те вид. переробл. та допов. К.:Юридична думка, 2012.408
с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. За ред.. М.І.
Мельника. 3-те вид., переробл. Та допов. К.: Юридична думка, 2012.
744 с. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб./ за ред. Е.О. Письменного. К.:
Істина, 2010. 420 с.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч.
посіб. К.: ЮрінкомІнтер, 2009. 512 с.
Вереша Р.В. Помилка в кримінальному праві: поняття та основні види.
Підприємництво, господарство і право. 2005. № 5. С.123-127.
Гуторова Н. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню
винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів. Право
України. 2015. №12. С.120-126.
Єфремов С. Організовані злочинні угрупування в теорії вітчизняного
кримінального права. Вісник прокуратури. 2011. №3. С.28-33.
Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових
норм. К.: Атіка, 2013. 224 С.

Англомовні
видання:
Інтернет джерела

1.

офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт URL:
http://www.portal.rada.gov.ua
2. офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: веб-сайт URL:
http://www.kmu.gov.ua
3. офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України: веб-сайт URL:
http://www.minjust.gov.ua
4. офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського: веб-сайт URL: http://www.nbuv.gov.ua

5.

офіційний веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України:
веб-сайт URL: http://www.catalogue.nplu.org. ua

