
Кримінальне і кримінально-процесуальне право України 
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: 
Четвертий 
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 32, семінарські – 16, самостійна робота – 72. 
Лектори: к. ю. н., доцент Проць О.Є. 
Результати навчання: 

Знання:  
 понять, категорій та основних iнститутів кримінального і кримінально-

процесуального права України;  
 основних нормативно-правових актів кримiнального і кримінально-процесуального 

законодавства України, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань 
застосування кримiнального законодавства, стану судової практики; 

 системи та видів кримiнальних покарань, умови та порядок їх застосування; 
 видів окремих злочинів та їх складу, правил квалiфiкацiї злочинів; 
 особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, 

застосування до них примусових заходів виховного характеру; 
 порядку кримінального-провадження, визначеного кримінальним процесуальним 

законодавством, його засад, заходів забезпечення; 
 загальних положень досудового розслідування, судового провадження у першій 

інстанції, провадження в суді апеляційної інстанції, касаційної інстанції, Верховному 
Суді України, за нововиявленими обставинами, особливих порядків кримінального 
провадження, зокрема, щодо неповнолітніх. 

Уміння:  
 вiдшуковувати необхiдну для конкретного випадку норму в кримінальному і 

кримінальному процесуальному законодавстві; 
 правильно тлумачити чинне кримiнальне і кримінальне процесуальне законодавство; 
 квалiфiкувати злочини вiдповiдно до закону; 
 визначати характер та справедливiсть покарання, наявність обставин, що 

пом’якшують/обтяжують кримінальне покарання; 
 вирішувати питання про відповідальність неповнолітніх осіб; 
 обчислювати строки давностi та погашення судимостi; 
 характеризувати порядок кримінального провадження, права та обов’язки його 

учасників; 
 встановлювати належність і допустимість доказів; 
 визначати порядок судового провадження у першій інстанції, провадження з 

перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального провадження. 
Здатності:   
 сприймати та засвоювати досягнення сучасної науки кримінального і кримінально-

процесуального права; 
 використовувати набуті знання у пізнавальній діяльності та у професійній діяльності 

вчителя;  
 виховувати в учнів поважне ставлення до закону про кримінальну відповідальність як 

важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів 
суспільства і держави від злочинних посягань.  

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Теорія держави і права; 
 Конституційне право України. 

Зміст дисципліни: 



Поняття і завдання кримінального права України. Кримінальний кодекс України як 
джерело кримінального права. Злочин, його види та стадії. Співучасть у злочині. 
Множинність злочинів. Злочинність. Склад злочину. Обставини, що виключають 
злочинність діяння. Кримінальна відповідальність. Звільнення від кримінальної 
відповідальності. Кримінальне покарання та його види. Особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх. Поняття, значення і система Особливої 
частини кримінального права. Загальна характеристика окремих видів злочинів, 
передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України. Поняття і завдання 
кримінально-процесуального права України. Кримінальне процесуальне 
законодавство.Докази і доказування. Досудове розслідування. Судове провадження у першій 
інстанції.Судове провадження з перегляду судових рішень. Особливі порядки кримінального 
провадження. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.  
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
індивідуального завдання.  
• Підсумковий контроль (40%, письмова підсумкова робота). 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


