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1. Анотація курсу 

 Кримінальне право є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, циклу 

дисциплін, які формують професійні компетентності. Кримінальне право – це одна з галузей 

права України, яка є сукупністю юридичних норм, встановлених державою і санкціонованих 

її примусовою силою, що виникають із факту вчинення злочину. Навчальна дисципліна 

вивчає основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практику їх 

застосування. Дисципліна належить до фундаментальних і профілюючих.  

 

2. Мета та завдання курсу  

Мета викладання курсу -  забезпечення здобувачів належним рівнем знань кримінального 

законодавства України, його принципів, підстав кримінальної відповідальності та загальних 

ознак злочину, правил кваліфікації, системи і видів кримінальних покарань, підстав та 

порядку призначення покарань; умов звільнення від кримінальної відповідальності, умов її 

заміни іншими заходами примусового впливу; умов погашення та зняття судимості; 

формування у здобувачів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, необхідних для 

вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь. 

Метою викладання дисципліни є також розкриття соціальної і правової сутності 

кримінального права, його значення для захисту прав і свобод людини і громадянина, 

власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 

України від небезпечних посягань, для забезпечення миру і безпеки людства, для зміцнення 

законності і правопорядку, побудови і розвитку правової держави. 

     Завдання курсу:  

Теоретичні: 

-  дати теоретичні знання щодо основних положень та інститутів кримінального права; 

- надання здобувачу необхідного обсягу знань щодо джерел кримінального права України, 

зокрема, чинних на території України міжнародно-правових актів, практики Європейського 

Суду з прав людини, чинного Кримінального кодексу України, практики його застосування, 

а також положень чинного кримінального законодавства зарубіжних держав, що мають 

значення для розвитку кримінального права України; 

- вироблення у здобувачів системного сприйняття кримінального прав України; 

- формування у здобувачів базових знань про основні склади злочинів, як містить Особлива 

частина Кримінального кодексу України 

- формування у здобувачів високої правової свідомості та правової культури.  

Практичні : 

- вироблення у здобувачів вміння правильного та ефективного застосування норм 

кримінального права; 

https://orcid.org/0000-0001-7171-026X


- формування у здобувачів вміння орієнтуватись в системі кримінального законодавства, 

правильно тлумачити чинне законодавство, аналізувати тенденції юридичної кримінальної 

практики; 

- вироблення навичок аналізу та узагальнення судової практики у сфері застосування 

кримінального законодавства; 

- розвинення навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем 

кримінального права.  

 

3. Програмні компетентності та результати навчання  

Компетентності: 

Інтегральна: 

  ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані правові задачі та практичні проблеми з 

комплексними невизначеними умовами, що передбачає застосування правових норм та 

принципів.    

Загальні: 

  ЗК 4. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою,  вміння правильно, логічно, ясно 

будувати своє усне й писемне мовлення; 

        Фахові: 

  ФК 1. Здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного законодавства; 

  ФК 7. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних 

сферах юридичної діяльності; 

  ФК 13. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;  

  ФК 15. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

 

Програмні  результати навчання: 

  ПРН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих 

умов та обставин; 

  ПРН 7. Згоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами; 

  ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до рекомендацій; 

  ПРН 12. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та 

суспільних тем; 

  ПРН 13. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст 

основних питань. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Денна форма навчання  

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

5 кредитів/ 150 годин 28 28 94 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/вибіркова 

компонента 

2020/2021 V-VI 081 Право ІІІ Обов’язкова 

 



6. Технічне й програмне забезпечення/ обладнання  

  Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням 

до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор. 

  Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. 

 

7. Політика курсу: 

- 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; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 

 Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і чітке 

розуміння наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 №428-

Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній 

та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті 

від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти 

від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


 

8. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, план Форма 

навчального 

заняття, 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекоменд

ованих 

джерел 

(за 

нумераціє

ю розділу 

11) 

Завдання Макси

мальна 

кількіс

ть балів 

Модуль 1. Злочини проти прав і свобод людини і громадянина 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

 

Тема №1. Поняття Особливої 

частини кримінального права, 

її значення та система. Наукові 

основи кваліфікації злочинів. 

Злочини проти основ 

національної безпеки. 

       Поняття Особливої частини 

кримінального права. Система 

Особливої частини 

кримінального права. Значення 

Особливої частини 

кримінального права. Поняття 

кваліфікації злочинів. Склад 

злочину як одна з юридичних 

підстав кримінальної 

відповідальності та його роль в 

кваліфікації злочинів. Умови 

правильної кваліфікації злочинів. 

Види кваліфікації злочинів. 

Особливості кваліфікації 

незакінчених злочинів, злочинів, 

вчинених у співучасті та зі 

спеціальним суб’єктом. Поняття, 

загальна характеристика та 

система (види) злочинів проти 

основ національної безпеки 

України.  

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,17; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення  

  7 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

 

Тема №2. Злочини проти життя 

та здоровя особи 

       Злочини проти життя. 

Загальна характеристика та 

система (види) злочинів проти 

життя. Життя як об’єкт 

кримінально-правової охорони. 

Поняття вбивства. Види вбивств. 

Умисне вбивство. Умисне 

вбивство при наявності 

кваліфікуючих (обтяжуючих) 

обставин. Умисне вбивство при 

наявності привілейованих 

(пом’якшуючих) обставин. 

Вбивство через необережність. 

Доведення до самогубства. 

Злочини проти здоровя: поняття, 

загальна характеристика,система 

(види). Умисне тяжке тілесне 

ушкодження та його види. Побої 

та мордування. Катування. 

Погроза вбивством. Злочини, що 

ставлять у небезпеку здоровя та 

їх види. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 
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Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

 

Тема №3. Поняття злочину та 

його види 

22. Злочини проти волі, честі та 

гідності особи 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти волі, честі та 

гідності. Злочини проти 

особистої волі особи. Незаконне 

позбавлення волі або викрадення 

людини. Захоплення заручників. 

Незаконне поміщення в 

психіатричний заклад. Інші 

злочини проти волі, честі та 

гідності особи. Підміна дитини. 

Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо передачі 

людини. Експлуатація дітей. 

Використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом.  

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:8,13; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 
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Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

 

Тема №4. Кримінальна 

відповідальність та її підстави 

       . Злочини проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості особи 

       Поняття, загальна 

характеристика і система (види) 

злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи. 

Злочини проти статево свободи. 

Згвалтування та його види. 

Насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:9,11,12; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

6 
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способом. Примушення до 

вступу в статевий зв'язок. 

Злочини проти статевої 

недоторканості особи. Статеві 

зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості. Розбещення 

неповнолітніх. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

 

Тема №5. Злочини проти 

виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод 

людини і громадянина 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти виборчих, 

трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і 

громадянина. Злочини проти 

виборчих прав громадян. 

Злочини проти трудових прав 

громадян. Злочини, о посягають 

на нормальний розвиток 

неповнолітніх і матеріальне 

забезпечення осіб, що 

потребують соціального захисту. 

Злочини, що посягають на право 

інтелектуальної власності. 

Злочини, що посягають на 

свободу совісті та віросповідання 

і порядок відправлення 

релігійних культів. Інші злочини 

проти прав і свобод людини і 

громадянина. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,14; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

6 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x  

  

Тема №6. Злочини проти 

власності 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти власності. 

Поняття викрадення майно та 

його ознаки. Форми викрадення, 

їхні критерії та значення для 

кваліфікації. Види викрадення в 

залежності від розміру 

викраденого майна. Поняття 

крадіжки та її ознаки. Момент 

закінчення крадіжки. Види 

крадіжки. Поняття грабежу та 

його ознаки. Відмінність грабежу 

від крадіжки та розбою. Види 

грабежу. Поняття розбою та його 

ознаки. Види розбою. 

Шахрайство та його ознаки. 

Вимагання та його ознаки. Види 

вимагання. Некорисливі 

посягання на власність та їх 

загальна характеристика. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:11,16-18; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Відповідно до 

розкладу 

Тема №7. Злочини у сфері 

господарської діяльності 

Лекція – 1 

год, 

Основна 

літератур: 

Опрацювати 

лекційний 

6 
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http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів у сфері господарської 

діяльності. Злочини у сфері 

підприємництва. Порушення 

порядку зайняття господарською 

та банківською діяльністю. 

Зайняття забороненими видами 

господарської діяльності. 

Фіктивне підприємництво. 

Протидія законній господарській 

діяльності. Фіктивне 

банкрутство. Доведення до 

банкрутства. Приховування 

стійкої фінансової 

неспроможності. Незаконні дії у 

разі банкрутства. Порушення 

порядку здійснення операцій з 

металобрухтом. Порушення 

порядку випуску (емісії) та обігу 

цінних паперів. Обман покупців 

та замовників. Злочини у 

фінансово-кредитній сфері. 

Шахрайство з фінансовими 

ресурсами. Контрабанда. 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 6 

год. 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,17; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №8. Суб`єктивна сторона 

складу злочину 

Злочини проти довкілля 

       Злочини проти екологічної 

безпеки. Порушення правил 

екологічної безпеки. Забруднення 

або псування земель. Порушення 

правил охорони надр. 

Порушення законодавства про 

континентальний шельф України. 

Забруднення атмосферного 

повітря. Порушення правил 

охорони вод. Забруднення моря. 

Знищення чи пошкодження 

лісових масивів. Незаконна 

порубка лісу. Порушення 

законодавства про захист рослин. 

Незаконне полювання. 

Порушення ветеринарних 

правил. 

Лекція – 1 

год, 

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,17,18; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Всього за 1 модуль, з них: лекції – 14 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 47 год. 

Модуль 2. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №9. Злочини проти 

громадської безпеки. Злочини 

проти безпеки виробництва 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти громадської 

безпеки. Створення злочинної 

організації. Сприяння учасникам 

злочинних організацій та укриття 

їх злочинної діяльності. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:7, 9-12; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

7 



Бандитизм. Терористичний акт. 

Втягнення у вчинення 

терористичного акту. Створення 

не передбачених законом 

воєнізованих або збройних 

формувань. Напад на об’єкти, на 

яких є предмети, що становлять 

підвищену небезпеку для 

оточення. Незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами. 

Незаконне поводження з  

радіоактивними матеріалами. 

Порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної 

безпеки. 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №10. Злочини проти 

безпеки руху та експлуатації 

транспорту 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

Порушення правил безпеки руху 

або експлуатації залізничного, 

водного чи повітряного 

транспорту. Порушення правил 

безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, 

що керують транспортними 

засобами. Порушення правил 

повітряних польотів. Випуск в 

експлуатацію технічно 

несправних транспортних засобів 

або інше порушення їх 

експлуатації. Ненадання 

допомоги судун та особам, що 

зазнали лиха. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:13,14; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №11. Множинність 

злочинів 

Злочини проти громадського 

порядку та моральності 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти громадського 

порядку та моральності. Групове 

порушення громадського 

порядку. Масові заворушення. 

Хуліганство та його види. 

Злочини проти моральності. 

Наруга над могилою. Нищення, 

руйнування чи пошкодження 

памяток історії або культури. 

Жорстоке поводження з 

тваринами. Створення або 

утримання місць розпусти і 

звідництво. Сутенерство або 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,17; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 



примушування особи до зайняття 

проституцією. Втягнення 

неповнолітніх у злочинну 

діяльність. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №12. Злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоровя 

населення 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів у сфері обороту 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. 

Контрабанда наркотичних 

засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. 

Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх 

аналогів. Посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель. 

Схиляння до вживання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх 

аналогів. Незаконне публічне 

вживання наркотичних засобів.    

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:11,14,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №13. Злочини проти 

авторитету органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування та обєднань 

громадян 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти авторитету 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та 

обєднань громадян. Наруга над 

державним символами. 

Незаконне перешкоджання 

організації або проведенню 

зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій. Захоплення 

державних або громадських 

будівель та споруд. Втручання у 

діяльність державного діяча. 

Погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного 

органу. Погроза або насильство 

щодо журналіста. Погроза або 

насильство щодо державного чи 

громадського діяча. Умисне 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:17,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 



знищення або пошкодження 

майна журналіста. Посягання на 

життя журналіста. Захоплення 

журналіста як заручника. 

Самоправство. Умисне 

пошкодження ліній зв’язку. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №14. Злочини у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням 

публічних послуг 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Зловживання 

владою або службовим 

становищем. Зловживання 

повноваженнями службовою 

особою юридичної особи 

приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. 

Перевищення влади або 

службових повноважень 

працівником правоохоронного 

органу. Зловживання 

повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги. 

Службове підроблення. 

Декларування недостовірної 

інформації. Службова недбалість. 

Прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. 

Підкуп особи, яка надає публічні 

послуги. Пропозиція, обіцянка 

або надання неправомірної 

вигоди службовій особі. 

Зловживання впливом. 

Провокація підкупу. 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:7,15,17; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №15. Злочини проти 

правосуддя 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти правосуддя. 

Завідомо незаконні затримання, 

привід, домашній арешт або 

тримання під вартою. 

Притягнення завідомо невинного 

до кримінальної 

відповідальності. Примушування 

давати показання. Порушення 

права на захист. Втручання в 

діяльність судових органів. 

Незаконне втручання в роботу 

автоматизованої системи 

Лекція – 2 

год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:6,12,17; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 



документообігу суду. Погроза 

або насильство одо судді, 

народного засідателя чи 

присяжного. Невжиття заходів 

безпеки щодо осіб, взятих під 

захист. Невиконання судового 

рішення. Завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення 

злочину. Введення в оману суду 

або іншого уповноваженого 

органу. Ухилення від покарання, 

не пов’язаного з позбавленням 

волі. Дії, що дезорганізують 

роботу установ виконання 

покарань. Втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти. 

Порушення правил 

адміністративного нагляду. 

Приховування злочину.  

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

 

Тема №16. Злочини проти 

встановленого порядку несення 

військової служби (військові 

злочини) 

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

злочинів проти встановленого 

порядку несення військової 

служби. Непокора. Невиконання 

наказу. Опір начальникові або 

примушування його до 

порушення службових 

обов’язків. Погроза або 

насильство щодо начальника. 

Самовільне залишення військової 

частини або місця служби. 

Дезертирство. Умисне знищення 

або пошкодження майна. 

Необережне знищення або 

пошкодження військового майна. 

Втрата військового майна. 

Порушення правил водіння або 

експлуатації машин. Порушення 

правил польотів або підготовки 

до них. Порушення правил 

кораблеводіння. Порушення 

правил несення прикордонної 

служби. Порушення правил 

несення бойового чергування. 

Порушення  статутних правил 

внутрішньої служби. Недбале 

ставлення до військової служби. 

Бездіяльність військової  влади. 

Самостійна 

робота -7  

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

:12,17,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

Тема №17. Злочини проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного правопорядку  

       Поняття, загальна 

характеристика та система (види) 

Самостійна 

робота -7  

год. 

Основна 

літератур: 

1,3; 

Додаткова 

література

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

6 



x 

 

злочинів проти миру, безпеки 

людства та міжнародного 

правопорядку. Пропаганда війни. 

Виготовлення, поширення 

комуністичної, нацистської 

символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів. 

Планування, підготовка, 

розв’язування та ведення 

агресивної війни. Порушення 

законів та звичаїв війни. 

Застосування зброї масового 

знищення. Екоцид. Геноцид.  

Посягання на життя 

представника іноземної держави. 

Злочини проти осіб та установ, 

що мають міжнародний захист. 

Піратство. Незаконне 

використання символіки 

Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала. 

Найманство.  

:12,17,20; 

Електронн

і ресурси: 

21,26. 

 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Всього за 2 модуль, з них: лекції – 14 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 47 год. 

Всього з навчальної дисципліни 150 год, з них: лекції – 28 год, сем. заняття – 28 год, сам. робота – 94 год. 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних 

результатів навчання  

a. Модуль 1. Злочини проти прав і свобод людини і громадянина  

b. Модуль 2. Злочини проти громадської безпеки та громадського 

правопорядку  
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо арифметичне 

100 балів протягом семестру та за диф.залік/ 

екзамен “відмінно” – студент демонструє повні і 

глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь та навичок, 

правильне й обґрунтоване формулювання 

практичних висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та задач, 

аналізує причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; “добре” – студент 

демонструє повні знання навчального матеріалу, 

але допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких випадках 

нечітко формулює загалом правильні відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та неточності 

розв’язках; “задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, але 

викладає його не досить послідовно і логічно, 

допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди 

вміє правильно застосувати набуті знання до 

розв’язання конкретних прикладів та задач, 

нечітко, а інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє достатнім 



рівнем необхідних знань, умінь, навичок, 

науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, студент 

виконує письмову роботу та одну тестову, яка є 

допуском до складання іспиту. Головна мета її – 

перевірка самостійної роботи студентів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу. При розв’язанні 

задач студент має детально вказувати, яким саме 

був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і навичок з 

предмету, вирішення сформульованих завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і структурою 

семінарські, практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. Оцінка за 

семінарське, практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з дисципліни. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних 

дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно п.2.2. Порядку. 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

            Критерії оцінювання  

Денна форма навчання 

№ Види навчальної діяльності (роботи) Модуль 1 Модуль 2 Сума балів 

1.  Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

   

 - тестування  3 3 6 

 - письмова робота 5 5 10 



 - усне опитування  17 22 39 

 - тощо 3 3 6 

2.  Самостійна робота 7 7 14 

3.  Контрольна робота - - - 

 Поточне оцінювання (разом) 35 40 75 

 Підсумковий контроль 10 15 25 

 Разом балів 45 55 100 

 - участь у наукових, науково-

практичних конференціях, 

олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, 

наукової роботи на конкурс; 

- тощо  

  max 10 
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