
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями та 

інститутами кримінального права, які передбачені нормами Загальної та 

Особливості частин Кримінального кодексу України, для формування 

теоретичних знань, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для 

вирішення проблем кримінально- правової кваліфікації суспільно небезпечних 

діянь, що існують у правозастосовчій практиці. 

Завдання: формування у здобувачів вищої освіти знань щодо положень  

кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної 

відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їх 

кваліфікації, відокремлення їх злочинів один від одного та суміжних з ними 

діянь, систему, види кримінальних покарань, підстави та порядок призначення 

покарань, умови звільнення від кримінальної відповідальності, її заміну іншими 

заходами примусового впливу, погашення та зняття судимості. Навчити 

здобувачів вищої освіти чітко орієнтуватися в діючому кримінальному 

законодавстві, вміти тлумачити закон та грамотно кваліфікувати злочин. 

Предмет дисципліни: норми кримінального права, що регулюють 

суспільні відносини у сфері юридичної відповідальності за кримінальні 

правопорушення. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Загальна частина 

Тема 1. Поняття, ознаки, предмет, методи, завдання, система та принципи 

кримінального права України. 

Тема 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність. Підстави 

кримінальної відповідальності. 

Тема 3. Поняття  та ознаки злочину. Кримінальна відповідальність та склад 

злочину. 

Тема 4. Об’єкт злочину. 

Тема 5. Об’єктивна сторона злочину. 

Тема 6. Суб’єкт злочину. 

Тема 7. Суб’єктивна сторона злочину. 

Тема 8. Стадії вчинення злочину. 

Тема 9. Співучасть у злочині. 

Тема 10. Множинність злочинів: повторність, сукупність та рецидив. 

Тема 11. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність 

діяння. 

Тема 12. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Тема 13. Поняття, ознаки та мета покарання. Система та види покарання. 

Тема 14. Призначення покарання. 

Тема 15. Звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 16. Судимість. Поняття та значення судимості. 

Тема 17. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

Тема 18. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 



Особлива частина 

Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права України, її система 

і значення.  

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. 

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. 

Тема 7. Злочини проти власності. 

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності. 

Тема 9. Злочини проти довкілля. 

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки. 

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва. 

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Тема 13. Злочини проти громадського порядку і моральності. 

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів. 

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тема 19. Злочини проти правосуддя. 

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини). 

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 


