
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.3.3 
2. Назва: Кримінальне право 
3. Тип: обов'язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2, 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4/5/6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Самороков 

Валентин Олександрович, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• засвоєння слухачами законодавчого визначення основних понять 

кримінального права;  

• ознайомлення з найважливішими інститутами та положеннями Загальної та 

Особливої частини Кримінального Кодексу України;  

• набуття навичок самостійного комплексного аналізу складу злочину, а також 

вміння визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів;  

• відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих 

теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач;  

• формування у слухачів науково обґрунтованих знань про закон про 

кримінальну відповідальність та кримінальну відповідальність загалом, а також про 

тенденції розвитку законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації 

соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової 

боротьби зі злочинністю. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Організація 

судових і правоохоронних органів», «Криміналістика», «Кримінальний процес». 

12. Зміст курсу: Склад злочину. Наукові основи кваліфікації злочинів. Злочини 

проти особи та власності. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти 

власності. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Злочини проти правосуддя. Кримінальна відповідальність 

експерта за кримінальним правом України. Злочини проти правосуддя.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. 

Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. К. : Юрінком Інтер, 2009. 256 с.  

2. Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів 

або тканин людини: Монографія. Х. : Право, 2011. 296 с. 

3. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. К. : Істина, 2010. 430 с.  

4. Кримінальне право України : Практикум : навч. посібник / П.П. Андрушко, С. Д. 

Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін. 3-тє вид., перероб. і доповн. К. : Алерта ; КНТ 

; Центр учб. літ-ри, 2010. 640 с. 

5. Трубников В.М., Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злісну непокору 

вимогам адміністрації виправної установи. Монографія. Х.: Харьков юридический, 2009. 

356 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
86 год. лекцій, 60 год. практичних робіт, 274 год. самостійної роботи. Разом – 420 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 6 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4, 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ЦПС 2.1.1; 

2. Title: Criminal Law 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first(Bachelor's degree)) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2,3; 

6. Semester when the discipline is studied: 4/5/6; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Samorokov 

Valentin Aleksandrovich, associate professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• Students learn the legal definition of the basic concepts of criminal law; 

acquaintance with the most important institutions and provisions of the General and Special Part 

of the Criminal Code of Ukraine; 

• acquiring skills of independent complex analysis of the crime, as well as the ability 

to identify specific elements of the relevant offenses; working out of skills and abilities of the 

correct application of the received theoretical and methodological knowledge during the decision 

of concrete situational tasks; 

• formation of listeners of scientifically grounded knowledge about the law on 

criminal liability and criminal liability in general, as well as on the tendencies of the 

development of legislation of Ukraine and other states, the role of law in the implementation of 

socio-economic transformations in society, on measures of criminal-legal struggle against crime. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Organization of judicial 

and law enforcement agencies; Criminalistics, Criminology, Criminal proceedings. 
12.Course contents: Composition of the crime. Scientific fundamentals of qualification of 

crimes. Offenses against person and property. Offenses against the will, honor and dignity of the 

individual. Offenses against property. Offenses in the field of service activities and professional 

activities related to the provision of public services. Crimes against justice. Criminal liability of 

an expert on criminal law of Ukraine. Crimes against justice. 

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. 

Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. К. : Юрінком Інтер, 2009. 256 с.  

2. Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію 

органів або тканин людини: Монографія. Х. : Право, 2011. 296 с. 

3. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. К. : Істина, 2010. 430 с.  

4. Кримінальне право України : Практикум : навч. посібник / П.П. Андрушко, С. 

Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін. 3-тє вид., перероб. і доповн. К. : Алерта ; 

КНТ ; Центр учб. літ-ри, 2010. 640 с. 

5. Трубников В.М., Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злісну непокору 

вимогам адміністрації виправної установи. Монографія. Х.: Харьков юридический, 2009. 

356 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 86 hours, practical classes – 60 hours, independent work – 274 hours. Total – 420 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 6
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning. 

Final control: test at the end of the 4
 th

, 5
 th

 semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


