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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних 

рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої 

розпорядженням № _________ від ___________2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі права. 

Метою викладання дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права» є оволодіння 

теоретичними знаннями в галузі кримінального права та закріплення практичних навичок для їх 

застосування в конкретних життєвих ситуаціях, формування правової культури при 

практичному застосуванні норм кримінального законодавства. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регулюють 

правовідносини у сфері злочину й покарання, 

- вивчення основних проблем кримінального права, 

- набуття навичок застосування теоретичних знань на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

 здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час 

вирішення юридичних питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків як фахівець-

юрист; 

 здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях; 

 здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії; 

 уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

 здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Кримінальне право», «Конституційне право», «Кримінальний процес», 

«Судова медицина та психіатрія»  та є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Кримінологія», «Кримінально-виконавче право» та інших. 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з одного навчального модуля, який є логічно завершеним, відносно 

самостійним, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

 

Модуль 1. «Актуальні питання кримінального права» 

 

Тема 1. Актуальні питання Загальної частини Кримінального кодексу України 

Поняття кримінального правопорушення, та розмежування злочинів та кримінальних 

проступків. Особливості класифікації злочинів у зв’язку з внесенням змін до ст.. 12 КК України 

та ст.. 53 КК України. Особливості розуміння суб’єкта злочину в цілому та виділення поняття 
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спеціального суб’єкта злочину на законодавчому рівні. 

 

 Тема 2. Проблемні питання інституту кримінальної відповідальності 

Юридичний склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. Особливості 

розуміння юридичних осіб як спеціальних суб’єктів злочину. Підстави кримінальної 

відповідальності юридичних осіб.  

 

Тема 3. Проблемні питання інституту злочину  

Розмежування поняття злочину та складу злочину. Поняття особливих різновидів злочинів, 

а саме злочинів, що вчинюються юридичними особами та корупційних злочинів. Проблемні 

питання визначення ознак суб’єкта злочину, що вчинюються юридичною особою.  

 

Тема 4. Проблемні питання інституту покарання 

Загальна характеристика системи покарань за Кримінальним кодексом України. 

Класифікація та зміст інших заходів кримінально-правового реагування на суспільно-

небезпечну поведінку особи: обмежувальні заходи, інші заходи кримінально-правового 

характеру, спеціальна конфіскація, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб.  

 

Тема 5. Актуальні питання Особливої частини Кримінального кодексу України 

 Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки 

України, злочини проти життя та здоров’я особи та особливості злочинів проти волі, честі та 

гідності особи.  

 

 Тема 6. Проблемні питання гармонізації кримінального законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу 

 Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Особливості 

кримінальної відповідальності за злочини проти журналістів. 

 

Тема 7. Проблемні питання охорони прав і свобод людини і громадянина за КК 

України  

Кримінальна відповідальність за злочини проти громадського порядку та моральності. 

Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя. Особливості 

кримінальної відповідальності за злочини проти власності.  

 

Тема 8. Проблемні питання кваліфікації окремих категорій злочинів 

          Особливості кваліфікації юридичних складів злочинів проти життя та здоров’я та 

злочинів проти власності: конкуренція загальних та спеціальних норм та особливості 

кваліфікації за сукупністю. Розбій як специфічна кримінально правова конструкція в КК 

України та особливості її застосування в залежності від родового об’єкта посягання та 

предмету посягання. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
сь

о
г
о
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ек

ц
ії
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т
. 
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я
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Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Теоретичні та практичні аспекти процесу доказування  

у кримінальному провадженні» 
1.1 Актуальні питання Загальної частини 

Кримінального кодексу України 

1 семестр 1 семестр 
14 2 4 8 17 1 2 14 

1.2 Проблемні питання інституту 

кримінальної відповідальності 
14 2 4 8 15 1 - 14 

1.3 Проблемні питання інституту злочину 14 2 4 8 14 - - 14 

1.4 Проблемні питання інституту покарання 14 2 4 8 14 - - 14 

1.5 Актуальні питання Особливої частини 

Кримінального кодексу України 
14 2 4 8 17 1 2 14 

1.6 Проблемні питання гармонізації 

кримінального законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу 

14 2 4 8 17 1 2 14 

1.7 Проблемні питання охорони прав і 

свобод людини і громадянина за КК 

України 

14 2 4 8 15 1 - 14 

1.8 Проблемні питання кваліфікації окремих 

категорій злочинів 
15 3 4 8 18 1 2 15 

1.9 Виконання домашнього завдання , 

контрольної (домашньої) роботи. 
8 – – 8 8 - - 8 

1.10 Модульна контрольна робота №1 14 - 2 12 - - - - 

Усього за модулем №1 135 17 34 84 135 6 8 121 

Усього за навчальною дисципліною 135 17 34 84 135 6 8 121 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Лекції СРС Лекції СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Актуальні питання Загальної частини 

Кримінального кодексу України 

1 семестр 1 семестр 

2 2 1 7 

1.2 
Проблемні питання інституту кримінальної 

відповідальності 
2 2 1 7 

1.3 Проблемні питання інституту злочину 2 2 - 7 

1.4 Проблемні питання інституту покарання 2 2 - 7 

1.5 
Актуальні питання Особливої частини 

Кримінального кодексу України 
2 2 1 7 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми кримінального права» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 07.02.06-01-2019 

стор. 7 з 12 
 

1 2 3 4 5 6 

1.6 

Проблемні питання гармонізації кримінального 

законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу 

2 2 1 7 

1.7 
Проблемні питання охорони прав і свобод людини 

і громадянина за КК України 
2 2 1 7 

1.8 
Проблемні питання кваліфікації окремих 

категорій злочинів 
3 2 1 7 

1.9 Модульна контрольна робота №1 – - – - 

Усього за модулем №1 17 16 6 56 

Усього за навчальною дисципліною 17 16 6 56 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Практ. 

заняття 
СРС 

Практ. 

заняття 
СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Актуальні питання Загальної частини 

Кримінального кодексу України 

1 семестр 1 семестр 

2 

2 

6 
2 7 

1.2 
Проблемні питання інституту кримінальної 

відповідальності 

2 

2 

6 
- 7 

1.3 
Проблемні питання інституту злочину 2 

2 

6 
- 7 

1.4 
Проблемні питання інституту покарання 2 

2 

6 
- 7 

1.5 
Актуальні питання Особливої частини 

Кримінального кодексу України 

2 

2 

6 
2 7 

1.6 

Проблемні питання гармонізації кримінального 

законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу 

2 

2 

6 

2 7 

1.7 
Проблемні питання охорони прав і свобод 

людини і громадянина за КК України 

2 

2 

6 
- 7 

1.8 
Проблемні питання кваліфікації окремих 

категорій злочинів 

2 

2 

6 
2 8 

1.9 Модульна контрольна робота №1 2 12 - - 

 Усього за модулем №1 34 60 8 57 

 Усього за навчальною дисципліною 34 60 8 57 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС (годин) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 16 56 

2. Підготовка до практичних занять 48 57 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 12 - 

4. Виконання домашнього завдання, контрольної (домашньої) 

роботи. 
8 8 
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Усього за навчальною дисципліною 84 121 

 2.4.1. Домашнє завдання. 

         Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни. 

Завдання ДЗ полягає у вивченні та розв’язанні актуальних проблем кримінального права. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання ДЗ – до 8 годин 

самостійної роботи. 

        2.4.2. Завдання на контрольну роботу. 

            Контрольна робота з дисципліни виконується у другому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 

 Завдання для виконання контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій, розроблених провідними  викладачами 

кафедри.  

 Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи. 

 2.4.3. Перелік питань для підготовки до екзамену. 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 

викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри   та доводяться до відома 

студентів.  

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

Під час практичних занять для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під 

час вивчення  дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права» застосовуються такі 

методи : робота в малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, кейс, презентація, рольова гра, 

дидактична гра тощо. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з оцінки безпеки 

наземного обслуговування повітряних суден. 

3.2. Рекомендована література 

Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С.Азаров, 

В.К.Грищук, А.В.Савченко та ін.; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. – К.: 

Юрінком Інтер, 2017. – 1064 с. 

3.1.2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / За заг. ред. 

Литвинова О. М. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 528 с. 

3.1.3. Сухонос, В.В. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / 

В.В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 375 с. 

3.1.4. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій /      

А. А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 

236 с. 

3.1.5. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підготов- ки до іспитів / 

В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 200 с. 

3.1.6. Кримінально-правова охорона у сфері соціального та пенсійного страхування: 

[монографія] /В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб. – К. : 

НАВС, 2016. – 235 с. 

3.1.7. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: 

[монографія] / А.В.Савченко, І.А.Вартилецька, О.О.Семенюк, О.О.Луцак.– К. : НАВС, 2016. – 

267 с. 
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 Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.8. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. 

М.І. Хавронюка. – К., 2014. – 944 с. 

3.1.9. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.И., Дудоров О.О. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

3.1.10. Галабала М.В. Кримінальне право України: Бібліографія. 1991 – 2005 / Галабала 

М.В., Навроцький В.О., Хилюк С.В. – К.: Алерта, 2008. – 536 с. 

3.1.11. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для 

студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. /  Грищук В.К. – К.: Ін Юре, 2006. – 568 с. 

3.1.12. Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання/ А.А. Музика, Є.В. 

Лащук. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 192 с. 

3.1.13. Процюк О. В. Тероризм та сепаратизм: проблемні питання відмежування / 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали круглого столу (26 вересня 2016 р.) / відп. ред. С.В. Губарєв, М.І. Кагадій, 

М.С. Удовик – К., 2016.– С. 136–139. 

3.1.14. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні 

проблеми: Монографія/за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. Б.В. Харченка.– Івано-Франківськ 

- Харків, 2016 – 419 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті  

3.2.16.  https://www.coursera.org/learn/r-programming/ 

3.2.17. http://prometheus.org.ua/dataanalysis/ 

3.2.18. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/5 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕН-ТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

Навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

 

Відповідь на практичному занятті з основних питань 

(з врахуванням СРС) 

2 семестр 2 семестр 

6б×7 = 42 

 

6б×4 = 24 

 

Виконання експрес-контрольної роботи (з 

врахуванням СРС) 
6б×3 = 18 – 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної роботи) 
10 

 

36 

 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
42 бали – 

Виконання модульної контрольної роботи №1 18 – 

Усього за модулем №1 88 60 

Екзамен 12 40 

Усього за дисципліною 100 

 

https://www.coursera.org/learn/r-programming/
http://prometheus.org.ua/dataanalysis/
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4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Відповідь на 

практичному  

занятті  

Виконання 

експрес-

контрольної 

роботи 

Виконання та 

захист домашнього 

завдання, (контрольної 

(домашньої) роботи 

Виконання 

модульної 

роботи 

6 6 9-10 36-40 17-18 Відмінно 

5 5 8 30-35 14-16 Добре 

4 4 6-7 24-29 11-13 Задовільно 

менше 4 

 

менше 4 

 

менше 6 

 

менше 24 менше 11 
Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

Шкалою Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

79-88 54-60 Відмінно 

66-78 45-53 Добре 

53-65 36-44 Задовільно 

менше 53 менше 36 Незадовільно 

 

 

 

Таблиця 4.4 

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

Шкалою Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

11-12 36-40 Відмінно 

9-10 30-35 Добре 

7-8 24-29 Задовільно 

менше 7 менше 24 Незадовільно 
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Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 

 




	 здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків як фахівець-юрист;
	 здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;
	Таблиця 4.3


