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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17216/


Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, 

семестр 

2,3 

4,5,6 

Кількість 

кредитів 

14 

Лекції: 4 семестр – 42 години / 2 години 

5 семестр – 18 годин / 2 години 

6 семестр – 26 годин / 2 години 

Практичні 

заняття: 

4 семестр – 30 годин / 18 годин 

5 семестр – 17 годин / 8 годин 

6 семестр – 13 годин / 10 годин 

Самостійна 

робота: 

274 годин / 378 годин 

Курсова робота: так 

Форма навчання денна / заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

4 семестр – залік 

5 семестр – залік 

6 семестр – екзамен  

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Самороков Валентин Олександрович, старший викладач  

кафедри спеціальних юридичних дисциплін   

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/uf9FXlG 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8128-0646 

Як комунікувати v.o.samorokov@nuwm.edu.ua 

тел. 097-513-74-51 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі  

MOODLE 

  

 ПРО  ДИСЦИПЛІНУ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

Завдання вивчення полягає в тому, щоб надати 

міцні знання курсу кримінального права. Кожний юрист 

повинен знати кримінальне право, щоб правильно 

mailto:v.o.samorokov@nuwm.edu.ua


в т.ч. мета та цілі відповідно до діючого кримінального законодавства 

розв’язувати питання притягнення до кримінальної 

відповідальності. Дисципліна складається із Загальної та 

Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального 

законодавства України, його принципів, підстав 

кримінальної відповідальності та загальних ознак 

злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації, 

відокремлення злочинів один від одного та суміжних з 

ними діянь, систему, види кримінальних покарань, 

підстав та порядок призначення покарань, умови 

звільнення від кримінальної відповідальності, їх зміну 

заходами примусового впливу, погашення та зняття 

судимості.  

Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого 

фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та 

навиків у галузі кримінального права, який забезпечить 

його ефективну діяльність в органах внутрішніх справ у 

боротьбі зі злочинністю на користь національних 

інтересів України. 

Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних 

положень даної дисципліни, яке сприятиме вивченню 

інших дисциплін, насамперед кримінально-правового 

циклу, у наступних семестрах. 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=101 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=109 

 

Компетентності    ЗК3 – знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

   ЗК7 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

   ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним 

   ЗК9 – здатність працювати в команді 

   СК7 – здатність застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів, щонайменше з тих галузей права як: 

конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=101
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=109


   СК12 – здатність аналізувати правові, формувати та 

обґрунтувати правові позиції 

   СК13 – здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності 

Програмні 

результати 

навчання 

   РН3 – проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел 
   РН4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми 

   РН5 – давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю 

   РН6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему 

   РН7 – складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами 

   РН8 – використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних 

обставин 

   РН14 – належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності 

   РН17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

   РН19 – демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права 

   РН23 – надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок 

(softskills) 

   Взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, 

грамотність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

загальнокультурна грамотність, навички письмового і 

усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення, 

ініціативність та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінюваннята 

структура  

оцінки 

За вчасне та якісне виконання практичних та 

індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 

обов’язкові бали: 

55 балів усні та письмові відповіді 

5 балів за індивідуально-дослідне завдання 



Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 

Модульний контроль №1 20 балів 

Модульний контроль №2 20 балів 

Всього модульна складова оцінювання: 40 

Разом: 100 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 

бали за: виконання рефератів, написання наукових тез за 

темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть вибрати 

самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні 

пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 32 завдання різної складності: рівень 

1 – 20 завдань по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 завдань 

по 0,8 балів (8 балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 балу (2 

бали). Всього – 20 балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача 

вищої освіти 

. 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні 

знання з таких дисциплін – «Криміналістика», 

«Кримінальний процес». 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 

додатково отримати бали за виконання індивідуальних 

завдань дослідницького характеру, зокрема і до написання 

та опублікування наукових тез (статей) з тематики 

курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу («Торгівля людьми: 

кримінально-правовий аспект», «Відновне правосуддя 

щодо неповнолітніх» , «Кримінальне право України. 

Загальна характеристика розділів Особливої частини» та 

інші). 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 

2020-228 с . 

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3. Кримінальне право України. Загальна частина : 

підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

4. Кримінальне право України. Особлива частина : 

підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 608 с.  

5.Кримінальне право України. Загальна характеристика 

розділів Особливої частини. Навчальний посібник. 

В.І.Цимбалюк  ,В.О.Самороков, А.А.Благодир, С.М.Благодир, 

видав. «Новий Світ-2020», 2019. 219с 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 

НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право здобувача вищої освіти на 

повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 

курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці 

MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю 

чи підсумкового контролю, здобувач вищої освіти 

позбавляється подальшого права складати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань 

здобувачу знижується оцінка у відповідності до ступеня 

порушення академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-

dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

      Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 

заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 

хворобу чи іншу поважну причину, то здобувачу не 

потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. 

   Здобувач вищої освіти має право оформити 

індивідуальний графік навчання згідно відповідного 

положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/


використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Здобувачі вищої освіти мають право на 

перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 

положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 

зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 

пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання 

та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 

освітнього процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування здобувачів вищої освіти 

викладачі можуть покращити якість навчання та 

викладання за цією та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування здобувачам вищої освіти 

надсилають обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 

щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 

наукових досягнень у галузі риторики. 

   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 

викладачу стосовно сучасних змін у галузі юридичної 

риторики. За таку ініціативу здобувачі вищої освіти 

можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу, фахівці, 

залучені до 

викладання 

   До викладання курсу долучені діючі адвокати та 

представники правоохоронних органів . 

Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-

dopomohu-avtoram 

Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опрацювати надані кейси  

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 

комп’ютерні системи та мережі. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опрацювати надані кейси і підготувати навчальний кейс  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали 

за визначеними джерелами 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://nuwm.edu.ua/MySql/


Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 30 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН3, РН 4, РН5, РН6, РН7), модуль 1 - 20 

балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 

середовища, евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН23 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 30 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН8, РН14, РН17, РН19, РН23), модуль 

2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

 



ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 1. 
Тема 1. Поняття і система кримінального права України 

Результат

и 
навчання 

РН5 

Кількість 

годин: 
лекції –1 

практ. -1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття,значення та система кримінального права України.Завдання ,функції та принципи 

кримінального права.Кримінальне право і суміжні галузі науки. Наука кримінального права 

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави 
Результат

и 
навчання 

 

РН3 

Кількість 

годин: 
лекції – 

1 

практ. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

hhttps://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 
 

Опис 

теми 

Поняття кримінальної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Підстави 

виділення окремих форм кримінальної відповідальності. Загальна характеристика окремих форм 

кримінальної відповідальності, що передбачені КК України (покарання, звільнення від 

покарання та його відбування). Підстава (підстави) кримінальної відповідальності. Визначення 

підстави кримінальної відповідальності в КК України. Проблеми визначення підстав 

кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону у часі та просторі 
Результат

и 

навчання 

 

РН4 

Кількість 
годин: 

лекції – 

4 
практ. - 2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття, ознаки,значення і завдання закону про кримінальну відповідальність. Чинне 

кримінальне законодавство України і його загальна характеристика. Структура кримінального 

закону. Складові елементи статей  КК. Види диспозицій та санкцій.Чинність кримінального 

закону в часі. Зворотна дія закону. Чинність кримінального закону у просторі. Чинність 

кримінального закону щодо кола осіб. Правові наслідки засудження особи за межами України. 

Видача особи , яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення 

злочину 

Тема 4.Поняття кримінального правопорушення та його класифікація. Склад 

кримінального правопорушення та його види. 

Результат

и 
навчання 

 

РН5 

Кількість 

годин: 
лекції – 

2 

практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Формування й розвиток визначення поняття  кримінального правопорушення  в кримінальному 

праві України. Поняття та ознаки кримінального правопорушення. Поняття та ознаки 

малозначного діяння, що формально містить ознаки кримінального правопорушення. 

Класифікація кримінальних правопорушень. Відмінність кримінального правопорушення  від 

інших правопорушень. Поняття складу злочину та його елементів та ознак. Обов’язкові та 

факультативні ознаки. Види складів кримінального правопорушення. 

Тема 5. Об’єкт та предмет злочину. 
Результат

и 

навчання 

 

РН7 

Кількість 
годин: 

лекції – 

1 
практ. - 1 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис Поняття об’єкта злочину і його ознаки.Співвідношення об’єкта злочину та об’єкта злочинного 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=19


теми посягання.Види об’єктів злочину.Безпосередній об’єкт злочину та його види. Предмет злочину. 

Тема 6. Об’єктивна сторона злочину 
Результат

и 

навчання 

 

РН6 

Кількість 
годин: 

лекції – 

1 
практ. - 1 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину. Суспільно небезпечне діяння 

(дія чи бездіяльність). Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність. Суспільно небезпечні наслідки, їх 

поняття та види. Причиновий зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками та його значення у кримінальному праві. Факультативні ознаки 

об’єктивної сторони складу злочину та їх значення для кримінальної відповідальності. 

Триваючі, продовжувані та складні злочини. 

Тема 7. Суб’єкт злочину 
Результат

и 

навчання 

 

РН7 

Кількість 

годин: 

лекції – 

1 

практ. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття та ознаки суб’єкта злочину. Вік кримінальної відповідальності. Поняття неосудності та 

її критерії.Обмежена осудність. Спеціальний суб’єкт злочину та його види. 

Тема 8.Суб’єктивна сторона злочину 
Результат

и 
навчання 

 

РН 8, 

РН17 

Кількість 

годин: 
лекції – 

1 

прак. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Філософські основи вчення про вину. Співвідношення вини та суб’єктивної сторони складу 

злочину. Поняття та основний зміст вини. Форми та види вини. Поняття та види умислу. 

Особливості відповідальності за умисні злочини. Поняття та види необережності. Особливості 

відповідальності за необережні злочини. Складна вина. Мотив і мета злочину. Помилка та її 

вплив на кримінальну відповідальність. Невинувате заподіяння шкоди (випадок, казус). 

Тема 9. Стадії кримінального правопорушення 
Результат

и 

навчання 

 

РН17, 

РН23 

Кількість 
годин: 

лекції – 

2 
прак. – 1 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
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view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття й стадії вчинення злочину та їх види. Готування до злочину. Відмежування готування 

до злочину від вияву наміру. Замах на злочин та його види. Замах на непридатний предмет і 

замах непридатними засобами. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінність від 

дієвого каяття. 

Тема 10. Співучасть у кримінальному правопорушенні 
Результат

и 

навчання 

 

РН17, 

РН23 

Кількість 

годин: 

лекції – 
2 

прак. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття співучасті у злочині. Форми співучасті. Види співучасників. Підстави та межі 

відповідальності співучасників. Невдала співучасть. Ексцес виконавця. Добровільна відмова при 

співучасті. Причетність до злочину. 

Тема 11. Множинність злочинів 
Результат

и 
навчання 

 

РН19, 

РН23 

Кількість 

годин: 
лекції – 

1 

прак. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=19 
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переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

Опис 

теми 

Поняття множинності злочинів. Форми множинності злочинів. Повторність злочинів та її види. 

Сукупність злочинів та її види. Рецидив злочинів. Поєднання у поведінці особи кількох форм 

множинності злочинів. Кримінально-правові наслідки множинності злочинів. 

Тема 12. Обставини,що виключають злочинність діяння. 
Результати 

навчання 

РН5 

РН17 

Кількіст

ь годин: 

лекції –1 
практ. -1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course

/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

 Поняття юридична природа та види обставин, що виключають злочинність діяння. Поняття 

необхідної оборони та умови її правомірності. Уявна оборона. Перевищення меж необхідної 

оборони. Крайня необхідність. Відмінність між необхідною обороною і крайньою 

необхідністю. Затримання особи, що вчинила злочин, та умови його правомірності. Фізичний 

або психічний примус.Виконання наказу або розпорядження. Відповідальність за виконання 

злочинного наказу. Діяння, пов’язане з ризиком.  Виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності 
Результати 
навчання 

 

РН4 

Кількіст
ь годин: 

лекції – 

1 
практ. - 

0 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course

/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Звільнення від кримінальної відповідальності як окремий інститут кримінального права: 

юридична природа та основний кримінально-правовий зміст. Правові підстави та порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності за законодавством України. Проблеми 

систематизації окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності в теорії 

кримінального права. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених Загальною частиною КК України. Загальна характеристика 

окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених Особливою 

частиною КК України. 

Тема 14. Поняття,мета, система і види покарань 

Результати 

навчання 

РН3 

РН17 

Кількіст

ь годин: 
лекції –1 

практ. -1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття та ознаки покарання за КК України. Мета покарання за КК України. Проблеми цілей 

покарання в теорії кримінального права. Система видів покарання за КК України. Основні 

покарання за КК України. Додаткові покарання за КК України. Покарання, які згідно з КК 

України можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові. 

Тема 15.Призначення покарання 
Результат

и 

навчання 

 

РН23 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 

практ. - 1 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
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e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Загальні засади призначення покарання за КК України. Обставини, які пом’якшують і 

обтяжують покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин та 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, зарахування строку попереднього ув’язнення та обчислення строків 

покарання. 

Тема 16. Звільнення від покарання та його відбування 

Результат

и 

навчання 

 

РН4 

РН19 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 
практ. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  
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3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

Опис 

теми 

Звільнення від покарання та його відбування як окремий інститут кримінального права: 

юридична природа, основний кримінально-правовий зміст, відмінність від звільнення від 

кримінальної відповідальності. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від 

покарання та його відбування в КК України і в теорії кримінального права. Звільнення від 

покарання: специфічний кримінально-правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК 

України. Звільнення від подальшого відбування покарання: специфічний кримінально-

правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК України.  Заміна покарання більш м’яким: 

специфічний кримінально-правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК України. 

Пом’якшення призначеного покарання: специфічний кримінально-правовий зміст, основні 

різновиди, передбачені КК України. Особливості звільнення від покарання та його відбування 

на підставі закону України про амністію та акта про помилування. 

Тема 17.Судимість. Обмежувальні заходи. 

Результат
и 

навчання 

 

РН5 

РН23 

Кількість 
годин: 

лекції – 0 

практ. - 0 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
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Опис 

теми 

Поняття, юридична природа та часові межі судимості за кримінальним правом України. 

Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості. Погашення судимості: основний 

кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України. Зняття судимості: 

основний кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України. Обмежувальні 

заходи,що застосовуються до осіб,які вчинили домашнє насильство. 

Тема 18.Інші заходи кримінально – правового характеру 
Результат

и 

навчання 

 

РН17 

РН19 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 

практ. - 0 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Поняття примусових заходів медичного характеру, їх юридична природа та основний 

кримінально-правовий зміст . Види примусових заходів медичного характеру за КК України. 

Особливості продовження, зміни або припинення примусових заходів медичного характеру за 

КК України. Поняття примусового лікування, його юридична природа та основний 

кримінально-правовий зміст. 

Тема 19.Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 
Результат

и 
навчання 

 

РН8 

РН14 

Кількість 

годин: 
лекції – 1 

практ. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Юридичні особи,до яких застосовуються заходи кримінально- правового характеру. Види 

заходів. 

Тема 20.Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 
Результат

и 

навчання 

РН6  

РН23 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 0 
практ. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Особливості кримінальної відповідальності. Покарання неповнолітніх.  

Тема 21.Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних 

держав. 
Результат

и 

навчання 

РН7 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 0 
прак. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 
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3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

 

Опис 

теми 

Питання загальної частини кримінального права іноземних держав 

Тема 22.Основні напрямки науки кримінального права 
Результат

и 

навчання 

 

РН14  

РН19 

Кількість 

годин: 

лекції – 0 
прак. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=19 

 

Опис 

теми 

Основні напрямки науки кримінального права 

П’ЯТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ2 

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

значення. Наукові основи кваліфікації злочинів 
Результат

и 

навчання 
РН8 

Кількість 

годин: 

лекції –2 
практ. -0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини.Частинаперша.”Новий світ-2000”, 2019 рік. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Поняття особливої частини Кримінального кодексу України і її значення. Система особливої 

частини КК України, поділ на розділи. Систематизація КК України, її значення для тлумачення 

закону. Поняття кваліфікації злочинів, етапи кваліфікації. Значення правильної кваліфікації для 

здійснення правосуддя. 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України 
Результат

и 
навчання 

 

РН9 

РН14 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 
Особливої частини.Частинаперша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на 

захоплення державної влади - або посягають на територіальну цілісність України. Державна 

зрада і шпигунство, відмінність між ними. Кваліфікація посягання на життя державного чи 

громадського діяча, диверсії. 

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи 

Результат

и 
навчання 

 

РН4 

РН7 

Кількість 

годин: 
лекції – 4 

практ. - 4 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 
Особливої частини. Частина перша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Визначення злочинів проти життя і здоров'я особи, їх кваліфікація. Кримінально-правова 

характеристика умисних вбивств при обтяжуючих і пом'якшуючих обставинах.  Встановлення 

ступеню тяжкості тілесних ушкоджень і Їх наступна кримінально-правова кваліфікація. 

Кваліфікація злочинів проти  життя і здоров*я,скоєних медпрацівниками. Інші злочини проти 

життя та здоров’я. 

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти волі,честі та гідності особи 
Результат

и 

навчання 

 

РН5 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  
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РН23 3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 
переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини. Частина перша. ”Новий світ-2000”, 2019 
рік 

Опис 

теми 

Визначення злочинів проти волі, честі та гідності особи, Їх кваліфікація.  

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 
Результат

и 

навчання 

 

РН6 

РН8 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. 

Я. Тацій. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини.Части наперша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,суб'єкти і потерпілі від цих 

злочинів. Значення віктимної поведінки потерпілої особи для кваліфікаціі злочину. Кваліфікація 

статевих злочинів. 

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти виборчих,трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина 
Результат

и 
навчання 

 

РН19 

РН23 

Кількість 

годин: 
лекції – 4 

практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. 
Я. Тацій. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини. Частина перша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Загальна характеристика і суб'єкти злочинів проти виборчих і трудових прав громадян. 

Відповідальність за порушення трудового законодавства. Злочини проти особистих прав і свобод 

особи. Кваліфікація злочинів відносно прав дітей і батьків. Злочини проти свободи совісті і 

релігійної діяльності. 

Тема 7. Кримінальні правопорушення проти власності 
Результат

и 

навчання 

 

РН9 

РН14 

Кількість 

годин: 

лекції – 4 
практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. 

Я. Тацій. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 
4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини. Частина перша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Кваліфікація різних видів викрадення майна. Особливості цих злочинів, скоєних спеціальними   

суб'єктами матеріально відповідальними і службовими особами. Кваліфікація вимагання - 

відмінність від грабежу і розбою. Шахрайство і заподіяння майнової шкоди шляхом обману. 

Відповідальність за знищення і пошкодження майна. 

Тема 8.Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 
Результат

и 
навчання 

 

РН9, 

РН17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. 
Я. Тацій. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 

Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 
Особливої частини. Частина перша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 

 

Опис 

теми 

Кваліфікація злочинів проти бюджетної і фінансової системи України. Злочини проти 

нормальної господарської діяльності. Відповідальність за контрабанду. Злочини, що посягають 

на інтереси торгівлі і побутового обслуговування населення. 

Тема 9. Кримінальні правопорушення проти довкілля 
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Результат
и 

навчання 

 

РН17, 

РН23 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

прак. - 1 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020. 228 с                                                                   

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018  

3.Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 456 с. 

4.Цимбалюк В.І. , Самороков В.О.,Благодир А.А., Благодир С.М. 
Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів 

Особливої частини. Частина перша.”Новий світ-2000”, 2019 рік 

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=101 
 

Опис 

теми 

Кваліфікація незаконних мисливства, рибальства, порубок лісу І  інших подібних злочинів. 

Злочини в сфері  охорони і використання природних багатств. 

ШОСТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 3 

Тема 10. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки  
Результат

и 

навчання 

 

РН19, 

РН22 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 

прак. - 2 

Література: 
1. .Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с 

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 
видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 
Х. : Право, 2010. – 608 с.  

https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=109 

 

Опис 

теми 

Відповідальність за участь в злочинних групах і їх діяльності. Кваліфікація незаконних дій із 

зброєю, боєприпасами, вибуховими, радіоактивними і Іншими небезпечними речовинами. 

Тема 11. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 
Результат

и 

навчання 

 

РН8 

Кількість 

годин: 

лекції – 
2 

практ. -1 

Література: 

1. .Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 
О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 

2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 
ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : 

Право, 2010. – 608 с.  

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=109 

 

Опис 

теми 

Кваліфікація злочинів проти безпеки виробництвав різних галузях, особливості суб'єктів цих 

злочинів. 

Тема 12. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 
Результати 

навчання 

 

РН8 

РН14 

Кількіст

ь годин: 
лекції – 

4 

практ. – 
1 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 

О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 

2018      
3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : 

Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=109 

 

Опис 

теми 

Відповідальність за порушення правил руху та експлуатації водного, залізничного чи 

повітряного транспорту службовими і іншими особами. Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху різними особами. Кваліфікація угону різних транспортних засобів. 

Тема 13.Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності 
Результати 

навчання 

 

РН8 

РН17 

Кількі

сть 
годин: 

лекції 

– 4 
прак. – 

2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 

О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 

2018      
3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : 

Право, 2010. 608 с. 

hhttps://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 
 

Опис теми Відповідальність за участь в групових порушеннях громадського порядку. Кваліфікація 

хуліганства і різних його проявів. Відповідальність за наругу над могилою. 

Особливості кваліфікації злочинів проти моральності. Втягування неповнолітніх у злочинну 

діяльність 

Тема 14. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів,психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення 
Результати 
навчання 

 

РН17 

Кількіст
ь годин: 

лекції – 

2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=109 
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РН23 прак. - 2 видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      
3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 

Х. : Право, 2010. 608 с. 

Опис теми Кваліфікація злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. Особливості відповідальності за незаконні дії з 

наркотиками з метою збуту і без мети збуту. Відповідальність за злочини відносно 

неповнолітніх. 

Тема 15. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 
Результати 
навчання 

 

РН17 

РН23 

Кількіст
ь годин: 

лекції – 

2 
прак. - 2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 
видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 
Х. : Право, 2010. 608 с. 

hhttps://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 
 

Опис теми Кримінальна відповідальністьза порушення недоторканості державних кордонів, ЇЇ 

особливості. Особливості кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову 

військову службу, від призову за мобілізацією, ухилення від військового обліку або 

спеціальних зборів. 

Тема 16. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів 
Результати 
навчання 

 

РН8 

Кількіст
ь годин: 

лекції – 

4 
практ. - 

2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 
видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 
Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=109 

 

Опис теми Кримінальна відповідальність за злочини відносно державних символів. Кваліфікація 

злочинів проти представників влади, громадськості  і правоохоронних органів. Кримінальна 

відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов'язань і самоуправство. Кваліфікація злочинів про незаконні дії відносно печаток, 

штампів, документів. 

Тема 17. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно – 

обчислювальних машин ( комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку 
Результати 

навчання 

 

РН8 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 

с                      
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 
видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / 

за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і 
допов. – Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=121  

Опис теми Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання комп'ютерів 

Тема 18. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 
Результати 

навчання 

 

РН8 

РН23 

Кількість 

годин: 
лекції – 6 

практ. - 4 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с           
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 

видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      
3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 

Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 

 

Опис теми Поняття та ознаки службового злочину та службової особи, види службових осіб. 

Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, 

перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення. Особливості 

кримінальної відповідальності за хабарництво, суб'єкти цього злочину. Злочини у сфері  

професійної діяльності,пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тема 19. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 
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Результати 
навчання 

 

РН8 

РН14 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 

видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 
ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 

Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 

 

Опис теми Кваліфікація  злочинів, які вчиняються службовими особами правоохоронних органів і 

органів правосуддя. Кримінальна відповідальність за злочини, що виражають неповагу до 

правоохоронних і судових органів. Відповідальність за злочини, що вчиняються  

засудженими. Кваліфікація злочинів відносно захисника. 

Тема 6. Військовікримінальні правопорушення   
Результати 
навчання 

 

РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , видав. 
ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій.  4-те вид., переробл. і допов.  Х. : 

Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 

 

Опис теми Кримінально-правова характеристика військових злочинів. Кримінальна відповідальність за 

невиконання наказу, непокору, незаконні дії щодо начальника. Кримінально-правова 

характеристика самовільного залишення частини, дезертирства і ухилення від військової 

служби, відмінність між ними. Відповідальність за військові злочини проти власності. 

Кваліфікація - злочинів проти, вимог І правил військових статутів.  

Тема 21. Кримінальні правопорушення проти  миру,безпеки людства та 

міжнародного правопорядку  
Результати 
навчання 

 

РН8 

РН23 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     

2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 

видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      

3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 
ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 

Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 

 

Опис теми Поняття,загальна характеристика та види злочинів проти миру,безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. Кримінальна відповідальність за порушення правил та звичаїв 

війни, за найманство. Геноцид  та екоцид 

Тема 22.Нове кримінальне законодавство та постанови Верховного Суду України 
Результати 

навчання 

 

РН19 

РН23 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 0 

Література: 

1.Кримінальний кодекс України. ТОВ «ВВП НОТІС» 2020-228 с                     
2.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України. О.М.Джужа, А.В.Савченко, В.В.Черній , 

видав.ЮРІНКОМ ІНТЕР 2018      
3.Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за 

ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – 

Х. : Право, 2010. 608 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=109 

 

Опис теми Сучасні зміни  у кримінальному законодавстві. 

 

 

Лектор 

старший викладач         В.О. Самороков 
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