
081_Право_Кримінальне право (Теорія злочину, Теорія покарання, Особлива 

частина, Кваліфікація злочинів)_2022 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ТЕОРІЯ ЗЛОЧИНУ, ТЕОРІЯ ПОКАРАННЯ, 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ) 

Тип Дисципліна циклу загальної 

підготовки, фундаментальна 

Код ОК-12 

Семестр ӀII; ӀV (Теорія злочину, Теорія 

покарання) 

V; VӀ (Особлива частина, Кваліфікація 

злочинів) 

Загальна кількість кредитів/годин: 14 кредитів / 420 годин  

Форма контролю залік, іспит (Теорія злочину, Теорія 

покарання); 

іспит, іспит (Особлива частина, 

Кваліфікація злочинів) 

Викладач д. ю. н., професор, професор кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Мовчан Р.О.  

к. ю. н., доцент, доцент кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Жданова І.Є.  

к. ю. н., доцент, доцент кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Ковальчук Ю.І.  

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Кримінологія», «Теорія держави і 

права», «Кримінальний процес» 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-12 Кримінальне право 

викладається на другому та третьому 

роках навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  ӀII семестр (Теорія злочину): 

організаційно-навчальна робота в 

аудиторії – 60 балів 

модульний контроль – 20 балів 

самостійна робота – 20 балів 

ӀV семестр (Теорія покарання): 

організаційно-навчальна робота в 

аудиторії – 40 балів 

модульний контроль – 10 балів 

самостійна робота – 10 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 

балів 

V; VӀ семестр (особлива частина) 

організаційно-навчальна робота в 



аудиторії – 40 балів 

модульний контроль – 10 балів 

самостійна робота – 10 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 

балів 

Мова викладання:  українська  

 

 

ЗМІСТ  

 

Система кримінального законодавства. Кримінальні правопорушення і 

кримінально-правові наслідки вчинення кримінальних правопорушень; норми 

чинного кримінального законодавства України; практика застосування 

кримінально-правових норм; історія питань кримінального права України; 

норми кримінального законодавства зарубіжних держав; проблеми 

вдосконалення норм кримінального права і практики їх застосування, 

теоретичні положення науки кримінального права України. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів навчання, 

а саме: 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

(Теорія злочину, Теорія покарання) 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов;  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві;   

СК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право;  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти;  

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності;  



СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення.  

 

Результати навчання (РН): 

РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин;  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;  

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми;  

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю;  

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.  

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин;  

РН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; 

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло;  

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту;  

РН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності;  

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи;  

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;  

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;  

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки;  

РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

(Особлива частина, Кваліфікація злочинів) 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов;  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 



СК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві;   

СК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право;  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти;  

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності;  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення.  

 

Результати навчання (РН): 

РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин;  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;  

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми;  

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю;  

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.  

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин;  

РН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; 

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло;  

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту;  

РН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності;  

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи;  

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;  

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;  

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки;  

РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  


