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Анотація до 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 процесу і практику їх застосування. Дисципліна передбачає вивчення комплексу кримінально-правових 

інститутів кримінального права та процесу і основних положень Закону про кримінальну відповідальність. 

 

2. Мета та цілі курсу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право та процес» є навчити студентів аналізувати українське законодавство і 

застосовувати норми кримінального права при вирішенні ситуативних завдань. 

Завдання курсу: 

• ознайомити з предметом кримінального права та процесу; 

• вивчити існуючі колізії національного та міжнародного кримінального законодавства; 

• орієнтуватися в положеннях українського законодавства у сфері кримінального права та вміти правильно його застосовувати. 

 

 

2. Формат курсу 
 

Стандартний очний курс. 
 

 

 

3. Результати навчання 
 

У результаті  вивчення курсу студент повинен: 

з н а т и: 

– теоретичні основи курсу, сутність та поняття кримінального законодавства; 

– особливості кримінальних правовідносин як об’єкту правового регулювання; 



– особливості регулювання кримінально-правових норм; 

– особливості кримінального процесу; 

– основні проблеми вдосконалення українського кримінального законодавства у співвідношенні до європейських стандартів; 

– основи державної політики у сфері вдосконалення кримінального законодавства; 

в м і т и: 

–  самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни; 

–  точно розуміти зміст правової норми; 

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин; 

–  тлумачити чинне кпимінальне законодавство; 

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо); 

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству; 

– самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; 

– самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику. 

 

4. Обсяг і ознаки курсу 
 

   

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність Історія та правознавство, 014 Середня 

освіта (Історія) 

Історія та правознавство, 014 Середня 

освіта (Історія) 

Рік навчання/ рік викладання 4-й/2020 4-й/2020 

Семестр вивчення 7-й 7-й 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС 



Загальний обсяг годин 120 год. 120 год. 

Кількість годин навчальних занять 50 год. 30 год. 

Лекційні заняття 20 год. 8 год. 

Практичні заняття 20 год. 8 год. 

Семінарські заняття 0 год. 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна робота 70 год. 90 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 

 

7. Пререквізити курсу 
 

Дана дисципліна в межах спеціальності 014 Середня освіта (Історія) повʼязана з такими навчальними дисциплінами: «Правознавство», 

«Основи трудового права», «Основи конституційного права», «Основи сімейного права», «Теорія держави і права»,  «Міжнародне право» 

тощо. 

  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 
 

9. Політики курсу 
 

Відвідання занять.  

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 



 

Схема курсу 
 

 

Дата / 

кількість акад. 

год. 

Тема, план  Форма заняття 
Завдання, 

год 
Термін виконання 

9 вересня 2020р. 

4 год./  

8 жовтня 2020р.  

2 год.  

Модуль І. Загальні 

положення кримінального 

права та процесу 

Тема 1. Поняття, система і 

завдання кримінального 

права. Кримінальний закон 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

10 вересня 2020р. 

2 год./  

15 жовтня 2020р. 

2 год.  

Тема 2. Поняття та склад 

злочину 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

 



вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

16 вересня 2020р. 

2 год./  

22 жовтня 2020р. 

2 год. 

ТЕМА 3. Стадії злочину. 

Співучасть у злочині. 

Обставини, що виключають 

злочинність діяння 

 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

17 вересня 2020р. 

2 год./  

28 жовтня 2020р. 

2 год. 

ТЕМА 4. Покарання 

 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

23 вересня 2020р. 

2 год./  

29 жовтня 2020р. 

ТЕМА 5. Особлива частина 

Кримінального кодексу 

України 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

 



2 год. обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

24 вересня 2020р. 

2 год./  

5 листопада 2020р. 

2 год. 

ТЕМА 6. Поняття 

кримінально-

процесуального права. 

Кримінально-

процесуальний закон 

 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

30 вересня 2020р. 

2 год./  

6 листопада 2020р. 

2 год. 

ТЕМА 7. Поняття суб’єктів 

кримінального процесу та їх 

класифікація 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

 



вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

1 жовтня 2020р. 

2 год./  

12листопада 

2020р. 

2 год. 

ТЕМА 8. Поняття заходів 

забезпечення кримінального 

провадження 

 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

7 жовтня 2020р. 

4 год./  

13листопада 

2020р. 

2 год. 

ТЕМА 9. Стадії 

кримінального провадження 

 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

7 жовтня 2019р. 

2 год./ 

ТЕМА 10.  Міжнародна 

правова допомога:поняття, 
Лекція/ практичне заняття 

 

Лекція 

Усне опитування, 

вирішення завдань, 

 



25 листопада 

2019р. 

2 год. 

форми та підстави 

здійснення 

 

 

обговорення ситуаційних 

завдань 

Робота з навчально- 

методичною літературою, 

законодавством та 

практикою його 

застосування 
конспектування, 

вирішення завдань та 

ситуативних задач. 

 

 

 Рекомендовані джерела інформації 
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та перероб. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. 304 с. 

22. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /За ред. М.І.Мельника, М. І. Хавронюка.9-е вид., переробл. та допов. 
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11. Система оцінювання та вимоги 
 

Обов’язкова присутність на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, відвідування/відпрацювання 

усіх практичних занять, виконання інших видів робіт, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни є 

допуском до складання екзамену. 

Перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу керівника курсу за наявності поважних причин. 

Поточний і модульний контроль 1 

 (30 балів) 

ІНДЗ 

  

Іспит 

 

(100 балів) 

Поточна оцінка за 

модуль  

 

МКР  

 

 

 

10 балів 

 

 

 

40 балів 

26  

балів 

24  

балів 

 


