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Силабус навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

7 кредитів / 210 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Кримінальне право» відноситься до циклу 

дисциплін професійної та практичної підготовки, вивчення яких 

спрямоване на навчання кваліфікованих фахівців правознавців 

шляхом формування у студентів системи знань і умінь, необхідних у 

діяльності з розслідування кримінальних правопорушень, 

запобігання кримінальним правопорушенням та їх профілактики. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням 

кримінального правопорушення і застосування відповідного за 

формою та змістом покарання за його вчинення. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобувачі отримують необхідну систему знань у галузі 

кримінального права; створюються умов для вивчення та 

впровадження в життя кримінальних норм; удосконалюється та 

поглиблюється процес правової освіти, висвітлюються стрижневі та 

дискусійні проблеми в цій галузі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснюється ознайомлення із особливостями правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають в сфері 

застосування норм кримінального права; 

Вивчаються основні інститути кримінального права: інститут 

кримінального правопорушення та інституту покарання; 

Формується  категоріально-понятійним апаратом кримінального 

права; 

Демонструються навичок роботи з кримінальним 

законодавством; 

Пояснюються основні правила застосовування норми 

кримінального законодавства на практиці. 
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Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу; 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність; 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, добре володіти правничою термінологією. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві; 

Знання стандартів правничої професії; 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини; 

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також 

змісту основних міжнародно-правових інститутів; 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

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

України. 

Тема 2. Кримінальний закон України  

Тема 3. Поняття кримінального правопорушення. Кримінальна 

відповідальність. 

Тема 4. Склад кримінальних правопорушеннь. Об’єкт, об’єктивна 

сторона кримінальних правопорушень. 

Тема 5. Суб’єкт кримінального правопорушення. Суб’єктивна 

сторона кримінального правопорушення. 

Тема 6. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Тема 7. Співучасть у кримінальних правопорушеннях. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ЗВІЛЬНЕННЯ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ. 

СУДИМІСТЬ. 

Тема 8. Множинність кримінальних правопорушень. 

Тема 9. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. 

Тема 10. Кримінальне покарання 

Тема 11. Призначення покарання 

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності, 

кримінального покарання та його відбування. Судимість. 
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Тема 13. Примусові заходи медичного та виховного характеру. 

Тема 14. Заходи кримінально - правового характеру щодо 

юридичних осіб. 

Тема 15. Кримінальна відповідальність та покарання 

неповнолітніх. 

МОДУЛЬ ІIІ 

РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. 

Тема 16. Поняття та значення Особливої частини Кримінального 

кодексу України. Процес кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

Тема 17. Злочини проти основ національної безпеки України. 

Тема 18. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я 

особи . 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина . 

Тема 20. Кримінальні правопорушення  проти волі, честі та 

гідності особи. 

Тема 21. Кримінальні правопорушення  проти власності. 

Кримінальні правопорушення  у сфері господарської діяльності 

Тема 22. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

МОДУЛЬ ІV 

РОЗДІЛ 4. ПРОЦЕС КВАЛІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ. 

Тема 23. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Тема 24. Кримінальні правопорушення проти громадського 

порядку та моральності. 

Тема 25. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів,  прекурсорів та інші 

кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. 

Тема 26. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення 

призову та мобілізації. 

Тема 27. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

Тема 28. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

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

комп’ютерних мереж. 

Тема 29. Кримінальні правопорушення у сфері службової 

діяльності. Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби. 

Тема 30. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 

Тема 31. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 
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Пререквізити 

Для продуктивного вивчення дисципліни "Кримінальне право" 

студент повинен попередньо засвоїти навчальні дисципліни ": 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», 

«Організація судових та правоохоронних органів».  

Постреквізити 

Система загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни 

"Кримінальне право" буде використовуватися при засвоєнні 

галузевих та прикладних навчальних дисциплін. Компетентності, 

набуті студентами під час вивчення цієї дисципліни забезпечують 

умови для накопичення правового досвіду та створюють умови для 

ефективного виконання ними своїх професійних обов'язків при 

здійсненні наукової та практичної юридичної діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., 

переробл. і допов. К.: ВД «Дакор», 2018-1360 с. 

2. Корнякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-правова політика 

України: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2019-336 с.  

3. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / А. 

А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.; за заг. ред. проф. 

О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків, 2020-428 с. 

4. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. / 

А. А. Васильєв, О. О. Житний, Є. О. Гладкова та ін.; за заг. ред. 

проф. О. М. Литвинова. Харків: Право, 2020-656 с. 

5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 

уравнениям. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2000 – 176 с. 

6. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

запобігання корупції» / Н.О. Армаш, Т.О. Коломоєць, Д.В. 

Приймаченко, В.В. Шаблистий та ін.; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019-

588 с 

Допоміжна 

1. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та 

ін.]. – Харків  

2. Сергієнко В. В. Правове забезпечення безпеки суб'єктів 

господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В. В. 

Сергієнко, А. С. Пешкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 140  

3. Andriichenko Zh. O. The international assessment of anti-money 

laundering and terrorism financing system in Ukraine / Zh. O. 

Andriichenko // Економічна та інформаційна безпека: проблеми та 

перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2018 р. : 

тези допов. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 

18–22. 

4. Vnukova, D. Hontar, M. Vorotyntsev // Development Management. – 

2018. – Vol. 4, Issue 4.– Pp. 40-51. 

5. Баулін Ю. В. Виклики «нової злочинності» та проблеми 
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кримінального права в умовах глобалізації Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій 

(голов. ред.), В.І. Борисов (заст. ролов. ред.) та ін. Харків : Право. 2017. 

С. 25-28. 

6. Дудоров О.О. Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє 

насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар 

новел Кримінального кодексу України) / за ред. М.І. Хавронюка. – К.: 

Ваіте, 2019. – 228 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

внутрішніх справ України; 

2. http://www.court.gov.ua/vscourt - офіційнийвеб портал судової 

влади в Україні; 

3. http://sc.gov.ua/ - офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних та кримінальних справ; 

4. http://www.gp.gov.ua/ - офіційний веб-сайт Генеральної 

прокуратури України; 

5. http://www.minjust.gov.ua/ - офіційний веб-сайт Міністерства 

юстиції України; 

6. http://www.kmu.gov.ua/control/- єдиний веб-портал органів 

виконавчої влади в Україні.. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 80 

Практичні 65 

Самостійна робота 65 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Модуль 3 25 

Модуль 4 25 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

залік іспит 

90-100 А 

Зараховано 

5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не 

зараховано 
 

2(незадовільно)  

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

Не 

зараховано 
 

2(незадовільно)  

з обов’язковим 

повторним 

курсом 

http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://sc.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
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Викладач 

 

ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА АНАТІЙЧУК 

Посада: викладач 

Категорія: спеціаліст 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: доктор філософії 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: v.anatiychuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1702. 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1702.

