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Графік консультацій  Очні консультації за призначеним часом 

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 : 
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- вироблення у здобувачів вміння правильного та ефективного застосування норм 

кримінального права; 

- 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  

Інтегральна: 

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

галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і правових Інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

            Загальні: 

            ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

             Фахові: 

 СК 6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу; 

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; 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального 

і процесуального права; 

 СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми,  формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

 

Програмні  результати навчання: 

            ПНР 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

             ПНР 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; 

            ПНР 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту; 

 ПНР 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

 ПНР 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

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 

30 28 92 

 



5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/вибіркова 

компонента 

2020/2021 ІІІ-ІV 081 Право ІІ 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 

 

8. Схема курсу 

Денна форма навчання 

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. Кримінальне право. Кримінальний закон. Склад злочину 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 9 

Тема №1. Поняття, 

завдання, функції, принципи 

кримінального права. Система 

кримінального права. Наука 

кримінального права 

Кримінальне право як галузь 

права, законодавства, навчальна 

дисципліна та юридична наука. 

Кримінальне право як галузь 

права: поняття, предмет методи 

та взаємозв’язок з суміжними 

галузями права. Принципи 

кримінального права. Система 

кримінального права. 

Кримінальне право як галузь 

законодавства. Наука 

кримінального права, її вплив на 

законодавчу та правозастосовну 

діяльність, формування 

юридичного мислення та 

правосвідомості. Кримінальне 

право як навчальна дисципліна. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,11,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення  

  5 
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Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 9 

Тема №2. . Кримінальний 

закон 

        Поняття закону про 

кримінальну відповідальність, 

його ознаки, завдання та 

значення. Закон про кримінальну 

відповідальність як джерело 

кримінального законодавства. 

Кримінально-правові норми. 

Співвідношення норми і статті 

закону про кримінальну 

відповідальність. Види 

кримінально-правових норм. 

Структура статей  Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України. Види диспозицій і 

санкцій. Тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність: 

поняття та значення. Види 

тлумачення. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність у 

часі, у просторі та за колом осіб. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

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 

Академічних 

годин - 9 

Тема №3. Поняття злочину та 

його види 

       Проблеми соціальної 

зумовленості злочину. Наукові 

засади криміналізації та 

декриміналізації суспільно 

небезпечних діянь. Поняття 

злочину в Кримінальному 

кодексі України. Ознаки злочину. 

Суспільна небезпечність як 

матеріальна (об’єктивна) ознака 

злочину. Протиправність як 

формальна (юридична) ознака 

злочину. Винність як ознака 

злочину. Малозначність діяння. 

Місце злочину в системі 

правопорушень. Законодавча 

класифікація злочинів залежно 

від ступені тяжкості. Значення 

класифікації злочинів. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 9 

Тема №4. Кримінальна 

відповідальність та її підстави 

       Теоретичні концепції 

визначення сутності  

кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність як 

вид юридичної відповідальності. 

Поняття і ознаки кримінальної 

відповідальності. 

Співвідношення кримінальної 

відповідальності та 

кримінального покарання. 

Виникнення і припинення 

кримінальної відповідальності. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 
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Об’єктивна та суб’єктивна 

підстава кримінальної 

відповідальності. Форми 

реалізації кримінальної 

відповідальності: засудження 

винного не пов’язане з 

призначенням покарання; 

засудження винного поєднане з 

призначенням покарання, від 

відбування якого особа 

звільняється; застосування 

покарання. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 9 

Тема №5. Склад злочину та 

його види. Об’єкт злочину 

       Значення складу злочину.  

Склад злочину як підстава 

кримінальної відповідальності. 

Елементи складу злочину. 

Обов’язкові та факультативні 

ознаки складу злочину. Види 

складів злочинів за ступенем 

суспільної небезпеки. Основний 

склад злочину. Кваліфікований 

склад злочину. Особливо 

кваліфікований склад злочину. 

Привілейований склад злочину. 

Види складів злочину за 

способом описування в законі 

(простий, складний, формальний, 

матеріальний, усічений склад 

злочину). Кваліфікація злочинів 

як стадія застосування 

кримінального закону. Поняття 

та значення об’єкта злочину. 

Види об’єктів злочину 

(загальний, родовий, 

безпосередній). Поняття 

предмета злочину, його місце у 

структурі складу злочину. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:11-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

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 

Академічних 

годин - 9 

Тема №6. Об’єктивна сторона 

складу злочину 

       Поняття об’єктивної сторони 

складу злочину у теорії 

кримінального права. Ознаки 

об’єктивної сторони складу 

злочину. Кримінально-правове 

значення об’єктивної сторони 

злочину. Суспільно небезпечне 

діяння (дія або бездіяльність). 

Усвідомленість та воля як 

основні ознаки злочинної дії. 

Поняття непереборної сили, 

фізичного  і психічного примусу 

та їх значення для вирішення 

питання про кримінальну 

відповідальність. Суспільно 

небезпечні наслідки: поняття, 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год, 

самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:12,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 



види та значення для кваліфікації 

злочинів. Поняття та види 

причинних зв’язків. Особливості 

причинного зв’язку при 

злочинній бездіяльності. 

Факультативні ознаки 

об’єктивної сторони складу 

злочину, їх значення для 

кваліфікації злочину та 

призначення покарання. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 9 

Тема №7. Суб`єкт злочину 

       Поняття та значення суб’єкта 

злочину у кримінальному праві. 

Ознаки суб’єкта злочину. 

Загальний та спеціальний суб’єкт 

злочину. Ознаки й види 

спеціального суб’єкта. Фізична 

особа як суб’єкт злочину. Вік як 

обов’язкова ознака суб’єкта 

злочину. Злочини, за які настає 

відповідальність з 14 років. 

Основні правила встановлення 

віку субєкта злочину. Визначення 

віку кримінальної 

відповідальності за відсутності 

офіційних документів, що його 

підтверджують. Осудність як 

обов’язкова ознака суб’єкта 

злочину. Формула осудності. 

Поняття неосудності. Критерії 

неосудності : медичний 

(біологічний) та юридичний. 

Обмежена осудність. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 

2год,  

самостійна 

робота – 7 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,12,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

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 

Академічних 

годин - 12 

Тема №8. Суб`єктивна сторона 

складу злочину 

       Поняття суб’єктивної 

сторони складу злочину та її 

значення. Обов’язкові та 

факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони злочину. 

Вина як обов’язкова ознака 

суб’єктивної сторони злочину. 

Форми вини, їх значення для 

кваліфікації злочину та 

призначення покарання. Умисел 

та його види. Необережність та її 

види. Випадок (казус) як невинне 

заподіяння суспільно 

небезпечних наслідків, його 

відмінність від злочинної 

недбалості. Змішана (подвійна, 

складна) форма вини. Мотив і 

мета як факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони складу 

злочину. Поняття та види 

помилок у теорії кримінального 

права. 

Лекція- 2 год,  

Самостійна 

робота – 10 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

6 



Всього за модуль 75 год: лекції – 16 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 45 год. 

Модуль 2. Покарання. Судимість. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 8 

Тема №9. . Стадії вчинення 

злочину. 

Поняття та види стадій 

вчинення злочину. Готування до 

злочину: поняття, об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки, види. Замах 

на злочин: поняття, об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки, види. 

Поняття закінченого злочину. 

Проблеми визначення моменту 

закінчення злочинів у теорії 

кримінального права та 

правозастосовній діяльності. 

Підстави кримінальної 

відповідальності за готування до 

злочину та замах на злочин. 

Поняття та умови добровільної 

умови при незакінченому 

злочині. Відмінність 

добровільної відмови від 

дійового каяття. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,11,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин – 8 

Тема №10. Співучасть у 

скоєнні злочину 

Поняття та значення 

співучасті у злочині, її об’єктивні 

та суб’єктивні ознаки. Вчення 

про співучасть у теорії 

кримінального права. Види 

співучасників. Виконавець 

(співвиконавець) злочину. 

Організатор злочину. Види 

організації злочину. Особливості 

суб’єктивної сторони 

організатора злочину. 

Підбурювач до злочину. 

Пособник злочину. 

Інтелектуальне та фізичне 

пособництво. Відмежування 

пособництва від підбурювання. 

Причетність до злочину. 

Відмінність причетності до 

злочину від співучасті у злочині. 

Види причетності. 

Відповідальність за причетність 

до злочину. Види і форми 

співучасті. Підстави та межі 

відповідальності співучасників. 

Провокація злочину. Ексцес 

виконавця. Добровільна відмова 

співучасників. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

Тема №11. Множинність 

злочинів 

       Поняття множинності 

злочинів у кримінальному праві. 

Відмежування множинності від 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

5 



x 

Академічних 

годин - 8 

одиничних злочинів (складних, 

триваючих та продовжуваних). 

Види множинності злочинів. 

Повторність злочинів. 

Кримінально-правове значення 

повторності злочинів. Сукупність 

злочинів. Специфічні ознаки 

сукупності злочинів. Відмінність 

сукупності злочинів від 

конкуренції кримінально-

правових норм. Види сукупності 

злочинів: ідеальна, реальна. 

Значення сукупності злочинів 

Рецидив злочинів. Специфічні 

ознаки рецидиву злочинів. Види 

рецидиву: загальний , 

спеціальний, простий, 

багаторазовий, пенітенціарний. 

Значення рецидиву. 

робота – 4 

год. 
:10,12,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 8 

Тема №12. . Обставини, що 

виключають злочинність 

діяння 

Поняття та юридична 

природа обставин, що 

виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона: поняття, 

ознаки, умови правомірності. 

Перевищення меж необхідної 

оборони. Уявна оборона. Вплив 

уявної оборони на кримінальну 

відповідальність особи. 

Затримання особи, що вчинила 

злочин: поняття, ознаки, умови 

правомірності. Відповідальність 

за перевищення заходів, 

необхідних для затримання 

злочинця. Крайня необхідність. 

Фізичний або психічний примус. 

Виконання наказу або 

розпорядження. Діяння, що 

пов’язане з ризиком. Виконання 

спеціального завдання з 

попередження чи розкриття 

злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної 

організації. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,1213; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 8 

Тема №13. Звільнення від 

кримінальної відповідальності 

Поняття звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Порядок звільнення. Його 

кримінально-правові наслідки. 

Види звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку 

дійовим каяттям. Звільнення від 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

5 



кримінальної відповідальності у 

зв’язку примиренням винного з 

потерпілим. Звільнення від 

кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею особи на 

поруки. Умови та строки 

поручительства. Вимоги до 

поведінки особи, яку було 

передано на поруки. Звільнення 

від кримінальної 

відповідальності у зв’язку зі 

зміною обстановки. Звільнення 

від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з 

закінченням строків давності. 

Тривалість строків та порядок їх 

обчислення. Зупинення, 

переривання, відновлення 

перебігу строків давності. 

забезпечення 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 5 

Тема №14. Поняття та мета 

покарання. Види покарання 

        Поняття та ознаки 

покарання. Мета покарання: кара, 

виправлення, загальна і 

спеціальна превенція. Система та 

види покарань. Штраф; 

позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину 

або кваліфікаційного класу; 

позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю; громадські 

роботи; виправні роботи; 

службові обмеження для 

військовослужбовців; 

конфіскація майна; арешт; 

обмеження волі; тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців; 

позбавлення волі на певний 

строк; довічне позбавлення волі. 

Класифікація видів покарань. 

Порядок заміни одного 

покарання іншим.  

Самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,12; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 5 

Тема №15. Призначення 

покарання 

       Поняття призначення 

покарання. Підстави призначення 

покарання. Принципи 

призначення покарання. 

Значення для призначення 

покарання обставин, які 

пом’якшують та обтяжують 

покарання. Призначення 

покарання за незакінчений 

злочин. Призначення покарання 

за злочин, вчинений у співучасті. 

Самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:11,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 



Призначення більш м’якого 

покарання, ніж передбачено 

законом. Призначення покарання 

нижче від найнижчої межі. 

Призначення покарання за 

сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за 

сукупністю вироків. Правила 

переведення менш суворих 

покарань у більш суворі. 

Порядок обчислення строків 

покарання. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 4 

Тема №16 . Звільнення від 

покарання та його відбування 

       Поняття звільнення від 

покарання та його відбування. 

Види звільнення: безумовне і 

умовне звільнення. Поняття та 

ознаки умовного звільнення від 

покарання. Звільнення від 

покарання у зв’язку з 

випробуванням. Умовно-

дострокове звільнення від 

відбування покарання. Безумовне 

звільнення від покарання. 

Особливі види звільнення від 

покарання: звільнення від 

покарання у разі прийняття 

нового закону, що виключає або 

пом’якшує призначене особі 

покарання. Амністія і 

помилування як підстави 

звільнення від покарання та його 

відбування. Звільнення від 

покарання у зв’язку з втратою 

особою суспільної небезпечності. 

Звільнення від відбування 

покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності 

виконання обвинувального 

вироку. 

Самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,11,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 8 

Тема №17 Судимість та її 

правові наслідки 

       Поняття та кримінально-

правове значення судимості. 

Виникнення і припинення 

судимості. Способи припинення 

судимості. Правові наслідки 

припинення судимості. 

Погашення судимості: поняття та 

умови. Строки погашення 

судимості та порядок їх 

обчислення. Особливості 

обчислення строку погашення 

судимості у випадку закінчення 

строків давності виконання 

обвинувального вироку, при 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10,11,13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 



достроковому звільненні від 

відбування покарання, заміні 

невідбутої частини покарання 

більш м’яким. Переривання 

строку погашення судимості. 

Зняття судимості: поняття, 

значення та порядок 

застосування. 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 5 

Тема №18 Примусові заходи 

медичного характеру та 

примусове лікування 

       Поняття, підстави та мета 

застосування примусових заходів 

медичного характеру. Особи, до 

яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру. 

Види примусових заходів 

медичного характеру. Критерії 

призначення примусових заходів 

медичного характеру. 

Продовження, зміна або 

припинення примусових заходів 

медичного характеру. 

Зарахування часу застосування 

примусових заходів медичного 

характеру до строку покарання. 

Примусове лікування. Підстави 

застосування примусового 

лікування. Особи, до яких 

застосовується примусове 

лікування. Порядок здійснення 

примусового лікування. 

Самостійна 

робота – 5 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 

Відповідно до 

розкладу 

http://www.ks

pu.edu/forstud

ent/shedule.asp

x 

Академічних 

годин - 8 

Тема №19 Особливості 

кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх 

       Примусові заходи виховного 

характеру: поняття, підстави та 

порядок застосування. Види 

покарань, які можуть бути 

застосовані до неповнолітніх: 

штраф, громадські роботи, 

виправні роботи, арешт, 

позбавлення волі на певний 

строк. Особливості призначення 

покарання неповнолітнім, їх 

звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, 

звільнення від покарання із 

застосуванням примусових 

заходів виховного характеру, 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування 

покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності, 

умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання, 

погашення та зняття судимості. 

Лекція- 2 год, 

семінарське 

заняття – 2 

год, 

самостійна 

робота – 4 

год. 

Основна 

література

:1,3; 

Додаткова 

література

:10-13; 

Електронн

і ресурси: 

20,25. 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

семінарсько-

го заняття, 

виконати 

самостійне 

завдання з 

дидактичного 

забезпечення 

5 



Всього за модуль75 год: лекції – 14 год, сем. заняття – 14 год, сам. робота – 47 год. 

Всього за навчальну дисципліну 150 год, з них: лекції – 30 год, сем. заняття – 28 год, сам. робота – 92 

год. 

 

 

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

результатів навчання  

a. Модуль 1. Кримінальне право. Кримінальний закон. Склад злочину 

b. Модуль 2. Покарання, судимість 

  

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

100 балів протягом семестру та за залік 

“зараховано”: 90-100 балів – 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; 82-89 балів 

– студент повністю володіє навчальним  

матеріалом, володіє термінами й  може вільно 

обґрунтувати розв’язання певних задач та навести 

приклади;  74-81 балів вільно володіє науковими 

термінами; 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; 64-73 

бали – 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; 35-59 балів – 

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  

 

 Критерії оцінювання  

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

1.  Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

   

 - тестування  5 10 15 

 - письмова робота 10 10 20 

 - усне опитування  20 25 45 

 - тощо    

2.  Самостійна робота 10 10 20 

3.  Контрольна робота - - - 

 Поточне оцінювання (разом) 45 55 100 

 Разом балів 45 55 100 

1.  - участь у наукових, науково-

практичних конференціях, 

олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, 

наукової роботи на конкурс; 

- тощо  

  max 10 

 

 

10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

 Базова (основна література): 

1. Конституція України від 28 червня 1998 р. (редакція 4 лютого 2011 р.) // Відомості 

2. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості 

4. Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 131. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI // 

6. Відомості Верховної ради України. – 2013. - № 9-10. - Ст. 88. 

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 



7. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973- 2012 

роки) : станом на 20 вересня 2012 року / упор-ки. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. 

Тютюгін. – 2013. – 456 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література: 
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9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. 
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16. Науково-практичний  коментар  Кримінального  кодексу  України  від  5  квітня  2001 
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ред.  М.І.Мельника  ,М.І.Хавронюка. -3.вид., перероб. та доп. –К. : Атіка, 2003. –1054 с. 

17. Кримінальне право України : Загальна частина: Навчально-методичний комплекс // 

18. В. К. Матвійчук, І. О. Харь, М. І. Карпенко. – К. : Національна академія управління, 2012. 
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19. Кримінальне право України. Загальна частина : Схеми. Таблиці. Визначення : 

[навч. посібник] / за ред. Є. В. Фесенка. – К., 2007. – 272 с. 

 

Електронні ресурси: 

20.  http://zakon.rada.gov.ua –Законодавство України 

21.  http://www.president.gov.ua –офіційне інтернет-представництво Президента України 

22.  http://www.kmu.gov.ua –Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 

23.  http://mvs.gov.ua –Міністерство внутрішніх справ 

24.  http://www.minjust.gov.ua –Міністерство юстиції України 

25.  http://www.nbuv.gov.ua –Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

26.  http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України 

27.  http://www.scilib.univ.kiev.ua  –  бібліотека  Київського  національного  університету  

ім. Тараса Шевченка  

28.  http://www.ukma.kiev.uа  – наукова  бібліотека  Національного  університету  Києво-

Могилянська академія  



29.  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm  – Форум  права  (електронне  наукове  

фахове видання). 

 

 


