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1. Загальні положення
В період розбудови Української держави велика роль надається
боротьбі з негативними чинниками, які ще є в державі.
Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне
законодавство, яке складається з нормативних актів держави, зведених
у Кримінальному кодексі України.
Кримінальний кодекс України є єдиним нормативним
документом, за яким особа може бути притягнута до кримінальної
відповідальності.
Зростання злочинності в Україні, особливо організованої,
насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки,
викликано перехідним періодом розвитку України i деякими іншими
негативними чинниками.
Перед суспільством поставлена мета припинення зростання
злочинності, їх істотної охорони. для цього держава впроваджує
політичні, економічні, організаційні, законодавчі та iнші заходи.
При цьому особлива роль відведена молодому поколінню –
студентству, яке після отримання освіти буде розбудовувати державу.
Щоб це законодавство було досить ефективним, необхідно
правильно його застосовувати. Крім цього слід ґрунтовно вивчати
законодавство.
Розпочинаючи таке вивчення, треба мати на увазі, що поняття
"кримінальне право" вживається в двох значеннях, а саме:
Кримінальне право – це галузь права (одна із галузей –
кримінальне законодавство). 3вiдcи кримінальним правом іменують
закони, тобто нормативні акти, в яких містяться положення цієї галузі
права.
Однак під кримінальним правом розуміють i науку
кримінального права, тобто теорію кримінального права, наукову
дисципліну, доктрину.
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2. Мета i завдання курсу
Зростання злочинності в Україні вимагає від суспільства
вивчення кримінального законодавства, його витоків аналізу та
профілактичних заходів.
Захист прав та злочинних посягань передбачено в Основному
Законі – Конституції України та Кримінальному кодексі України.
Студенти, як потенційні керівники підприємств, установ при
займанні службових посад повинні керувати Законом та не допускати
порушень кримінального права.
Студенти повинні знати:
- основні принципи кримінального права;
- джерела кримінального права та його витоки;
ознайомлені
3
нормативними
матёріалами
та
- бути
Кримінальним Кодексом України, порядком притягнення до
відповідальності.
Найважливішим завданням курсу е надання студентам
глибоких знань щодо основних положень кримінального права, його
застосування, відповідальності, вміти відрізняти злочин від
правопорушення.

3. Навчально-тематичний план дисципліни „Кримінальне
право"
Всього
Види навчальних занять

Годин

Загальний обсяг дисципліни

186

1. Аудиторні заняття
3 них: 1.1. Лекції

93
62

1.2. Лабораторні заняття
1.3. Практичні заняття

Kpeдитiв
ECTS

Семестри
7-й

8-й

81
48

105
45

32

30

31

16

15

93

33

60

1.4 .Семінарські заняття
2. Самостійна робота

7

3 них:
2.1.
Опрацювання
матеріалу.

лекційного 34

2.2. Підготовка до лабораторних
робіт.
2.3. Підготовка до практичних
27
занять.
2.4. Підготовка до семінарів.
2.5. CPC у модульні тижні
(підготовка
до
модульного 8
контролю та його складання) .

16

18

9

18

8

2.6. Підготовка до заліків, які
проводяться під час занять.
2.7. Виконання курсового проекту.
2.8. Виконання курсової роботи.
2.9. Виконання індивідуальних
домашніх завдань.
2.10. Самостійне опрацювання
розділів навчальної програми, які
не викладаються на лекціях, але 24
обов'язково
виносяться
на
модульний контроль та екзамен.

24

4. Зміст i о6сяг модулів
дисципліни «Кримінальне право» 7 семестр
МОДУЛЬ 1
№
п/п
1.
2.
8

Теми і зміст лекцій модулю 1

Обсяг
Практичні
лекційного
заняття
заняття
(ак. год.)
(ак. год.)

Поняття і система кримінального права. 4
Наука кримінального права
Кримінальна відповідальність та її 2
підстави

2

Закон про кримінальну відповідальність

3.

2

2

Чинність
закону
про
кримінальну 4
відповідальність y часі та просторі
2
Поняття злочину
2
Склад злочину

4
5
6.

2

2

Всього лекційних та практичних занять модулю
1
16

8

Теми i зміст розділів модулю 1, які виносяться на самостійне
опрацювання студентами
№
п/п

1.
2.

Обсяг
заняття
(ак. год.)

Теми і зміст розділів модулю 1

Характеристика Кримінального кодексу України 2
2

Структура Кримінального кодексу України
Всього СРС модулю 1

4

МОДУЛЬ 2

1.
2.
3.

Об’єкт злочину
Об’єктивна сторона злочину

Обсяг
лекційного
заняття
(ак. год.)
4
2

Суб’єкти злочину

4

2

4.

Суб’єктивна сторона злочину

2
2

2

№
п/п

Теми і зміст лекцій модулю 2

5
Стадії злочину
6.
2
Співучасть y злочині
Всього лекційних та практичних занять 16
модулю 2

Практичні
заняття
(ак. год.)
2

2
8

9

Теми і зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне
опрацювання студентам
№
п /п

Обсяг
заняття
(ак. год.)

Теми і зміст розділів модулю 2

Стадії злочину
Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину
Всього СРС модулю 2
1.
2.

2
3
5

ЗМІСТ І ОБСЯГ модулів
дисципліни «Кримінальне право» 8 семестр
МОДУЛЬ 1
№
п/п
1

Обсяг
Практичні
лекційного
Теми і 3MicT лекцій модулю 1
заняття
заняття
(ак. год.)
(ак. год.)
Повторність, сукупність і рецидив 2
1
злочинів

2.

Обставини, що включають
злочинність діяння

2

1

3.

Звільнення від кримінальної
відповідальності

2

1

Поняття і мета покарання

2

1

2

1

2
3
Звільнення від покарання та його
відбування

1
1

4.
5
6.
7.

Система і види покарань
Призначення покарання

ВСЬОГО лекційних занять модулю 1

10

15

7

Теми i зміст розділів модулю 1, які виносяться на самостійне
опрацювання студентам
№
п/п

Кримінальне покарання. Поняття та ознаки

1.
2.

Обсяг
зaняття
(ак. год.)

Теми i зміст розділів модулю 1
6

Звільнення від покарання та його відбування 6
Всього CPC модулю 1
12

МОДУЛЬ 2
№
п/п

Теми і зміст лекцій модулю 2

Обсяг
Практичні
лекційного
заняття
заняття
(ак. год.)
(ак. год.)

Судимість
4
2
Примусові заходи медичного
характеру та примусове лікування

1.
2.

Особливості кримінальної
2
відповідальності покарання
неповнолітніх
4.
Основні питання Загальної частини
4
кримінального права іноземних
держав
5
Школи (основні напрямки) науки 3
кримінального права
15
Всього лекційних занять модулю 2

2
1

3.

1

2
2
8

Теми i зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне
опрацювання студентам
№
п/п

Теми і зміст розділів модулю 2

1.
Основні напрямки науки кримінального права
2.
Кримінальне право іноземних держав
Всього СРС модулю 2

Обсяг
заняття
(ак. ГОД.)
6
б
12
11

5. Тематичний зміст лекційних занять
ТЕМА 1. Поняття
кримінального права

i

система

кримінального

права.

Наука

Поняття кримінального права. Загальна характеристика нового
Кримінального кодексу України. Завдання, функції та принципи
кримінального права. Система кримінального права. Кримінальне
право i суміжні галузі права: кримінальне i конституційне право;
кримінальне i адміністративне право; кримінальне i кримінальнопроцесуальне право; кримінальне i кримінально-виконавче (виправнотрудове) право; кримінальне право i міжнародне право. Наука
кримінального права. Методи науки кримінального права.
ТЕМА 2. Кримінальна відповідальність та ii підстави
Поняття кримінальної відповідальності. Суб’єкти та об’єкти
правовідносин. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
Підстави кримінальної відповідальності.
ТЕМА 3. Закон про кримінальну відповідальність
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура
Кримінального кодексу: загальна та особлива частина. Диспозиція.
Санкція. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.
Прийоми
(засо6и)
тлумачення
законів
про
кримінальну
вiдповiдальнiсть. Тлумачення за обсягом (результатом). Застосування
закону за аналогією.
ТЕМА 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність y часі та
просторі
Чинність закону про кримінальну відповідальність y часі.
Оприлюднення закону. Зворотна дія закону про кримінальну
відповідальність y часі. Чинність закону про кримінальну
відповідальність у просторі. Територіальний принцип. Іноземні
громадяни, якi користуються дипломатичним імунітетом. Принцип
громадянства. Космополітичний (універсальний) принцип. Реальний
принцип. Видача осі6.
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ТЕМА 5. Поняття злочину
Визначення поняття злочину: формальне, матеріальне,
формально-матеріальне.
Суспільна
небезпечність.
Винність.
Протиправність. Караність. Значення ч.2 ст. 11 КК України для
поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.
Класифікація злочинів.
ТЕМА 6. Склад злочину
Поняття і значення складу злочину. Елементи i ознаки складу
злочину: о6'ект злочину, об’єктивна сторона, суб’єкт злочину,
суб’єктивна сторона. Види складу злочинів: за ступенем суспільної
небезпечності; за структурою, то6то за способом описування ознак
складу в законі; за особливістю законодавчого конструювання.
Кваліфікація злочинів.
ТЕМА 7. Об’єкт злочину
Поняття об’єкта злочину. Предмет злочину. Предмет
злочинного впливу. Види об’єктів злочинів: загальний об’єкт, родовий
(груповий) об’єкт, безпосередній о6'ект, основний безпосередній
о6'ект, додатковий безпосередній об’єкт (додатковий обов'язків
об’єкт, додатковий факультативний об’єкт).
ТЕМА 8. Об’єктивна сторона злочину
Поняття і значення об’єктивної сторони злочину. Ознаки
об’єктивної сторони злочину. Суспільно не6езпечне діяння (дія або
бездіяльність). Умови кримінальної відповідальності за злочинну
бездіяльність. Непереборна сила, непереборний фізичний примус,
психічний примус та їх значення для вирішення питання про
кримінальну відповідальність за суспільно небезпечну дію або
бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види,
значення. Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) i
суспільно нe6eзпeчними наслідками. Місце, час, обстановка, спосіб та
засоби вчинення злочину.
13

TEMA 9. Суб’єкти злочину
Поняття i види суб’єктів злочину. Осудність. Поняття
неосудності. Формула неосудності. Критерії неосудності: медичний
(хронічна психічна хвороба, тимчасовий розклад психічної діяльності,
недоумство (олігофренія), інший хворобливий стан; юридичний
(інтелектуальна ознака критерію неосудності, вольова ознака
критерію неосудності, тяжкість захворювання); психічний стан на час
вчинення суспільно небезпечного діяння. Обмежена осудність.
Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння.
TEMA 10. Суб’єктивна сторона злочину
Поняття i значення суб’єктивної сторони злочину. Поняття i
значення вини. 3мicт вини. Форми вини. Ступінь вини. Умисел та його
види: прямий, непрямий. Відмінність непрямого умислу від прямого.
Особливості умислу в злочинах з формальним складом. Iншi види
умислу. Визначений умисел. Невизначений умисел. Необережність та
її види. Злочинна самовпевненість (самонавіяність). Злочинна
недбалість. "Випадок". Змішана форма вини. Мотив i мета злочину.
Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.
TEMA 11. Стадії злочину
Поняття стадій злочину. Стадії вчинення злочину. Види стадій
вчинення злочину. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення
злочинів із матеріальним, формальним та усіченим складом. Поняття
незакінченого злочину. Види незакінченого злочину. Готування до
злочину, його об’єктивні i суб’єктивні ознаки. Види готування до
злочину. Підшукування засобів чи знарядь для вчинення злочину.
Пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину.
Підшукування співучасників. Змова на вчинення злочину. Усунення
перешкод. Умисно створення Умов для вчинення злочину.
Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Замах на
злочин. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за
готування до злочину i за замах на злочин). Добровільна відмова від
вчинення злочину.
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TEMA 12. Співучасть у злочині
Поняття i ознаки співучасті. Види співучасників: виконавець,
організатор, підбурювач. Форми співучасті. Відповідальність
співучасників. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
Причетність до злочину.
TEMA 13. Повторність, сукупність i рецидив злочинів
Вступні зауваження. Одиничний злочин як складовий елемент
множинності злочинів. Види одиничних злочинів. Складений злочин.
Повторність злочинів. Сукупність злочинів. Рецидив злочинів.
TEMA 14. Обставини, що включають злочинність діяння
Поняття i види обставин, що виключають злoчиннicть діяння.
Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони.
Затримання особи, яка вчинила злочин. Правомірне затримання
злочинця потерпілими або іншими особами. Мета затримання.
Перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні.
TEMA 15. 3вiльнeння від кримінальної відповідальності
Поняття i види звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям (ст.45 КК). 3вiльнeння вiд кримінальної відповідальності у
зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст.46 КК). Звільнення
вiд кримінальної відповідальності у зв'язку 3 передачею особи на
поруки (ст.47 KK). 3вiльнeння вiд кримінальної відповідальності у
зв'язку iз зміною обстановки (ст.48 KK). 3вiльнeння вiд кримінальної
відповідальності у зв'язку iз закінченням строків давності (ст. 49 KK).
TEMA 16. Поняття i мета покарання
Поняття покарання. Ознаки покарання. Мета покарання. Мета
спеціального покарання.
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ТЕМА 17. Система i види покарань
Система покарань. Класифікація покарань за певними
ознаками, закріпленими у кримінальному законі. Суб’єкт, до якого
застосовують покарання. Можливість визначення строку покарання.
Основні покарання (громадські роботи, виправні роботи, службові
обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі,
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,
позбавлення волі на певний строк). Додаткові покарання (позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу; конфіскація майна). Покарання, що можуть призначатися i як
основні, i як додаткові.
TEMA 18. Призначення покарання
Принципи
призначення
покарання.
Загальні
засади
призначення покарання. Обставини, якi пом'якшують i обтяжують
покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин i за
злочин, вчинений у співучасті. Призначення більш м'якого покарання,
ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупністю
злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила
складання покарань i зарахування строку ув'язнення.

TEMA 19. 3вiльнeння вiд покарання та його відбування
Поняття звільнення вiд покарання та його види. 3вiльнeння вiд
покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.
Звільнення вiд відбування покарання з випробуванням. 3вiльнeння вiд
відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жінок, якi
мають дітей віком до семи років. 3вiльнeння вiд відбування покарання
у зв'язку iз закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку. Умовно-дострокове звільнення вiд відбування покарання.
Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким. 3вiльнeння вiд
відбування покарання вагітних жінок i жінок, якi мають дітей віком до
трьох років. Звільнення вiд покарання за хворобою. Амністія i
помилування.
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TEMA 20. Судимість
Поняття судимості. Особи, що не мають судимості.
Кримінально-правові наслідки для особи, яка, маючи судимість, знову
вчинює злочин. Погашення судимості. Поняття зняття судимості.
Умови зняття судимості.
TEMA 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування
Примусові заходи медичного характеру. Поняття та підстави
застосування примусових заходів медичного характеру. Особи, до
яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Перелік примусових заходів медичного характеру. Падання
амбулаторної
психіатричної
допомоги.
Госпіталізація
до
психіатричного закладу. Примусове лікування.
TEMA 22. Особливості кримінальної відповідальності i покарання
неповнолітніх
Особливості
звільнення
неповнолітніх
вiд
кримінальної
відповідальності. Звільнення вiд кримінальної відповідальності iз
застосування примусових заходів виховного характеру. 3вiльнeння
неповнолітніх вiд кримінальної відповідальності у зв'язку iз
закінченням строків давності. Види покарань, якi застосовуються до
неповнолітнього, i особливості їх призначення. Особливості
звільнення неповнолітніх вiд покарання та його відбування.
Погашення i зняття судимості.
TEMA 23. Основні питання Загальної частини кримінального права
іноземних держав
Кримінальне право Франції та Німеччини. Кримінальне право
Англії та США. Кримінальне право Росії.
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TEMA 24. Школи (основні напрямки) науки кримінального права
Класична школа кримінального права. Антропологічна школа
кримінального права. Соціологічна школа кримінального права:
вчення про причини злочинності; вчення про небезпечний стан;
вчення про покарання i заходи безпеки.
6. Самостійна робота студентів
Окрім відвідування всіх видів аудиторних занять та ведення
конспекту лекцій самостійна робота студентів передбачає:
- своєчасне вивчення лекційного матеріалу та відповідних розділів
літератури, що рекомендована цією програмою;
- якісну підготовку до практичних робот, самостійне розв'язання
студентами задач i виконання самостійних робіт.
При підготовці до модульних контрольних робіт студентами
денної форми навчання, для поточного контролю за самостійною
роботою студентів та якістю засвоєного програмного матеріалу
застосовуються наступні форми контролю:
- захист студентами індивідуальних завдань, виконаних самостійно;
- звіти студентів на консультаціях щодо матеріалу пропущених без
поважної причини лекцій.
У відповідності з робочим навчальним планом для студентів
денної форми навчання у середині та наприкінці семестру складають
модульну контрольну роботу. Па підставі двох модульних
контрольних робіт ставиться семестрова оцінка.
В програмі студентів, якi навчаються за заочною формою
навчання е написання контрольних робіт.

7. Питання до модульного контролю
7 семестр 1 модуль
Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
Система кримінального права України.
Наука кримінального права, її зміст та завдання.
Поняття кримінальної відповідальності.
Момент
виникнення
та
припинення
кримінальної
відповідальності.
6. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
7. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.

1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Джерела кримінального права України.
Структура кримінального закону. Диспозиція i санкція та їх види.
Чинність кримінальних законів у просторі.
Територіальний принцип чинності кримінального закону.
Принцип громадянства та універсальний принцип дії
кримінального закону.
Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу
вчинення злочину, зворотна сила).
Поняття злочину та його ознаки.
Відмінність злочинів вiд інших правопорушень.
Класифікація злочинів.
Поняття складу злочину та його значення.
Види складів злочинів.
Кваліфікація злочинів (поняття та значення).

2 модуль
1. Поняття об’єкта злочину та його структура.
2. Предмет злочину.
3. Класифікація об’єктів злочинів.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Родовий та видовий об’єкти злочинів (поняття, значення).
Безпосередній об’єкт злочину (поняття, значення).
Об’єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
Суспільно небезпечні наслідки та їх види.
Матеріальні та формальні склади злочинів.
Причинний зв`язок та його кримінально-правове значення.
Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини.
Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
Місце, час, ситуація вчинення злочину.
Поняття суб’єкту злочину
Ознаки суб’єкту злочину
Суб’єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види).
Закінчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів.
Готування до злочину.
Замах на злочин.
добровільна відмова вiд доведення злочину до кінця.
Співучасть у злочину (поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки).
Форми співучасті.
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23. Види співучасників.
24. Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм
покарання.

8 семестр 1 модуль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Повторність злочинів та її різновиди.
Сукупність злочинів.
Рецидив злочинів.
Поняття, види обставин, що включають злочинність діяння.
Необхідна оборона та умови її правомірності.
Крайня необхідність.
Звільнення вiд кримінальної відповідальності
Суть i мета покарання.
Перелік основних i додаткових покарань.
Система покарань
Позбавлення волі (характеристика).
Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення
вiд відбування цього покарання).
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною
діяльністю (характеристика).
Штраф, як міра покарання (характеристика).
Конфіскація майна (характеристика).
Загальні начала призначення покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за кількома вироками.
Види звільнення вiд покарань.
Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу чи
громадській організації.
Звільнення вiд подальшого відбування покарання (підстави,
умови, порядок).

2 модуль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Поняття судимості.
Погашення судимості.
Зняття судимості.
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Примусові заходи виховного характеру.
Кримінальне право Франції та Німеччини.

8.
9.
10.
11.
12.

Кримінальне право Англії та США.
Кримінальне право Росії.
Класична школа кримінального права.
Антропологічна школа кримінального права.
Соціологічна школа кримінального права.

8. Методичні поради та тематика до виконання
контрольних робіт студентами заочного вiддiлeння
У відповідності до учбового плану спеціальності
„Менеджмент" студенти всіх форм навчання повинні освоїти курс
„Кримінальне право".
Учбовим планом передбачена одна контрольна робота з курсу.
Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання,
або студентами, що мають індивідуальний графік на вiдпoвiдний
семестр. Робота повинна бути виконана i здана протягом семестру на
кафедру CГП не пізніше ніж за десять днів до початку екзаменаційної
сесії.

8.1 Ви6ір теми контрольної роботи.
Студентам пропонується 10 варіантів завдань. Номер варіанту
контрольної роботи визначається у відповідності до останньої цифри
своєї залікової книжки (шифру). Наприклад, залікова книжка має
номер 130360, то варіант контрольної ро6оти — 10.

8.2 Структура контрольної роботи.
Контрольна робота складається з:
1) титульного листа;
2) питань згідно варіанта контрольної роботи;
3) список літератури (список рекомендованої літератури в кінці
вказівок. В роботі повинно бути названо не менше трьох
джерел правового характеру).
Титульний листок — обгортка зошита — оформлюється так:
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Контрольна робота
з дисципліни
„Кримінальне право”
студент ___ курсу (з/в)
гр. ________
Прізвище, ім’я, по батькові
№ залікової книжки
8.3 Основні вимоги до контрольної роботи
Робота повинна бути виконана самостійно, на підставі вивчення
правової та навчальної літератури.
2.
Контрольна робота виконується в шкільному зошиті або у
друкованому вигляді. На першій сторінці надається номер
варіанту та номер залікової книжки.
На питання контрольної роботи треба надавати повну відповідь,
3.
вміти користуватися навчальною літературою, лекційним
матеріалом та законодавчими актами.
Робота оцінюється при наявності всіх позитивних відповідей
«Зараховано» та відповідає вимогам цих методичних вказівок. «Не
зараховано» виставляється студенту, якщо були допущені помилки,
робота не відповідає вимогам. У цьому випадку контрольна робота
повертається студенту на доробку. При чому студент повинен
врахувати всі зауваження викладача і внести необхідні виправлення.
Контрольна робота є основною вимогою для допуску для здачі
екзамену з дисципліни.
1.

9. Варіанти контрольної роботи
7 семестр (осінній семестр)
ВАРІАНТ 1
1. 3авдання, функції та принципи кримінального права.
2. Види об’єктів злочинів.
ВАРІАНТ 2
1. Система кримінального права.
2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
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ВАРІАНТ 3
1. Наука кримінального права.
2. Відповідальність за злочини, вчиненні у стані сп’яніння.
ВАРІАНТ 4
1. Кримінальне право i суміжні галузі права.
2. Необережність та її види.
ВАРІАНТ 5
1. Структура Кримінального кодексу.
2. Поняття i види стадій злочину.
ВАРІАНТ 6
1. Поняття кримінального права.
2. Класифікація злочинів.
ВАРІАНТ 7
1. Система кримінального права.
2. Причетність до злочину.
ВАРІАНТ 8
1. Елементи i ознаки складу злочину.
2. Види співучасників.
BAPIAHT 9
1. Поняття i значення вини.
2. Відповідальність співучасників.
BAPIAHT 10
1. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.
2. Замах на злочин.
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8 семестр (весняний семестр)
BAPIAHT 1
1. Повторність злочинів та її різновиди.
2. Позбавлення волі (характеристика).
3. Звільнення вiд подальшого відбування покарання (підстави,
умови, порядок).
BAPIAHT 2
1. Сукупність злочинів.
2. Виправні роботи (характеристика, відповідальність
ухилення вiд відбування цього покарання).
3. Поняття судимості.

за

BAPIAHT 3
1. Рецидив злочинів
2. Позбавлення права займати певні посади або займатися
певною дiяльнicтю (характеристика).
3. Погашення судимості
BAPIAHT 4
1. Поняття, види обставин, що включають злoчиннicть діяння.
2. Штраф, як міра покарання (характеристика).
3. 3няття судимості.
ВАРІАНТ 5
1. Необхідна оборона та умови її правомірності.
2. Конфіскація майна (характеристика).
3. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування.
BAPIAHT 6
1. Крайня необхідність.
2. Загальні начала призначення покарання.
3. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
BAPIAHT 7
1. Звільнення вiд кримінальної відповідальності
2. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
3. Примусові заходи виховного характеру.
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BAPIAHT 8
1. Суть i мета покарання.
2. Призначення покарання за кількома вироками.
3. Кримінальне право Франції та Німеччини.
BAPIAHT 9
1. Перелік основних i додаткових покарань.
2. Види звільнення вiд покарань.
3. Кримінальне право Англії та США
BAPIAHT 10
1. Система покарань.
2. Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу
чи громадській організації.
3. Кримінальне право Росії.

10. Критерії оцінки модульних контрольних та
екзаменаційних робіт
Модульна контрольна робота проводиться за білетами до МКР
для студентів денної форми навчання i екзаменаційними білетами для
студентів заочної форми навчання, якi щорічно затверджуються на
засіданні кафедри „ Соціально-гуманітарної підготовки.
Білет містить три питання - теоретичні питання курсу,
вiдпoвiдь на якi служить для контролю засвоєння основних положень
теорії 3 дисципліни, що вивчається, вміння студента лаконічно,
логічно, послідовно викладати навчальний матеріал. Вага цих завдань
складає по1,67 бали.
Загальна кiлькicть балів, одержаних за виконання всіх завдань,
в подальшому переводиться в оцінку за шкалою ECTS:
Середній бал за
результатами двох
модулів – МК1 i МК2
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Семестрова оцінка
за національною
шкалою
5
4 або 5
4
3 або 4
3

Семестрова
оцінка за
шкалою ECTS
*
А
В
С
D
Е
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2,5
2,0
-

2
2
Зараховано
Незараховано

FX
FX
А, В, С, D або
Е
FX

11. Питання для підготовки до екзамену
(для студентів заочного вiддiлeння) 7 семестр
1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та
завдання.
2. Система кримінального права України.
3. Наука кримінального права, зміст та завдання.
4. Поняття кримінальної відповідальності.
5. Момент
виникнення
та
припинення
кримінальної
відповідальності
6. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
7. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.
8. Джерела кримінального права України.
9. Структура кримінального закону. Диспозиція i санкція та їх
види.
10. Чинність кримінальних законів у просторі.
11. Територіальний принцип чинності кримінального закону.
12. Принцип громадянства та універсальний принцип дії
кримінального закону.
13. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу
вчинення злочину, зворотна сила).
14. Поняття злочину та його ознаки.
15. Biдмiннicть злочинів вiд інших правопорушень.
16. Класифікація злочинів.
17. Поняття складу злочину та його значення.
18. Види складів злочинів.
19. Кваліфікація злочинів (поняття та значення).
20. Поняття об’єкта злочину та його структура.
21. Предмет злочину.
22. Класифікація об’єктів злочинів.
23. Родовий та видовий об’єкти злочинів (поняття, значення).
24. Безпосередній об’єкт злочину (поняття, значення).
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Об’єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
Суспільно небезпечні наслідки та їх види.
Матеріальні та формальні склади злочинів.
Причинний зв`язок та його кримінально-правове значення.
Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини.
Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
Місце, час, ситуація вчинення злочину.
Поняття суб’єкту злочину
Ознаки суб’єкту злочину
Суб’єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види).
3акiнчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів.
Готування до злочину.
Замах на злочин.
Добровільна відмова вiд доведення злочину до кінця.
Співучасть у злочину (поняття, об’єктивні та суб’єктивні
ознаки).
41. Форми співучасті.
42. Види співучасників.
43. Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм
покарання.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Питання для підготовки до заліку
(для студентів заочного вiддiлeння) 8 семестр
Повторність злочинів та її різновиди.
Сукупність злочинів.
Рецидив злочинів.
Поняття, види обставин, що включають злoчиннicть діяння.
Необхідна оборона та умови її правомірності.
Крайня необхідність.
3вiльнeння вiд кримінальної відповідальності
Суть i мета покарання.
Перелік основних i додаткових покарань.
Система покарань
Позбавлення волі (характеристика).
Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення
вiд відбування цього покарання).
13. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною
дiяльнicтю (характеристика).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Штраф, як міра покарання (характеристика).
Конфіскація майна (характеристика).
Загальні начала призначення покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за кількома вироками.
Види звільнення вiд покарань.
3вiльнeння з передачею особи на поруки трудовому колективу
чи громадській організації.
3вiльнeння вiд подальшого відбування покарання (підстави,
умови, порядок).
Поняття судимості.
Погашення судимості.
3няття судимості
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Примусові заходи виховного характеру.
Кримінальне право Франції та Німеччини.
Кримінальне право Англії та США
Кримінальне право Росії.
Класична школа кримінального права.
Антропологічна школа кримінального права.
Соціологічна школа кримінального права.
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Методичні вказівки з дucцunлiнu
„КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО"
(для студентів всіх спеціальностей)
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