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Тема 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи 

кримінального права України. Наука кримінального права 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

1. Поняття, предмет, метод, завдання, функції, джерела кримінального 

права України. 

2. Принципи кримінального права України 

3. Система кримінального права і суміжні галузі права. 

4. Наука кримінального права, її предмет та методи. 

5. Імплементація норм міжнародного права у кримінальне законодавство 

України. Співвідношення норм міжнародного і національного права. 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Кримінальне право відноситься до фундаментальних нормативних 

професійно-орієнтовних юридичних дисциплін і займає провідне місце у 

професійній підготовці працівників поліції. Це покладає на здобувачів 

обов’язок з перших занять зосередити зусилля на засвоєнні відповідних 

кримінально-правових норм, науково-теоретичних концепцій, категорій і 

понять. 

 Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «кримінальне 

право», «кримінальний закон», «Кримінальний кодекс», «структура 

кримінально-правової норми», «принципи кримінального права», «система 

кримінального права», «предмет кримінального права», «наука кримінального 

права». 

Під час самостійної роботи здобувач повинен: давати поняття 

кримінального права, визначати його ознаки, завдання та принципи. Визначати 

поняття кримінального права як галузі правових знань, науки (теорії), та 

навчальної дисципліни. З'ясовувати значення кримінального права в 

реформуванні законодавства, визначенні завдань та формуванні напрямків 

кримінально-правової політики, а також принципи дії, структуру та види 

тлумачень закону про кримінальну відповідальність.  Зазначати, яке місце має 

кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність в системі інших 

галузей правових знань та його зв'язок з іншими навчальними дисциплінами і 

його значення для практичної діяльності працівників поліції. 

Самостійна робота запланована з метою перевірки теоретичних знань, 

придбання навичок аналізу кримінального закону та вміння здійснювати 

юридичну кваліфікацію суспільно небезпечних діянь, використовувати при 

цьому керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України. 

Виконання самостійної роботи сприяє більш глибокому засвоєнню 

положень та інститутів як Загальної так і Особливої частин кримінального 

права, розвитку навичок логічно викладати думку з аргументованими 
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висновками, правильному застосуванню кримінального закону для кваліфікації 

злочинів, ознайомлення з навчальними і науковими літературними джерелами; 

розвинення здатності осмислювати питання і проблеми курсу; закріплення і 

розширення знань з теоретичного курсу; формування навичок самостійної 

роботи з першоджерелами і довідковою літературою; формування умінь вести 

діалог, дискусію, обґрунтовувати власні позиції, прихильно ставитися до точки 

зору інших; формування навичок діалогічного і критичного мислення. 

Неодмінною  умовою успішного виконання самостійної роботи є 

попереднє вивчення кримінального закону (відповідних розділів Загальної та 

Особливої частин КК України), постанов Пленуму Верховного Суду України, 

навчальних видань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. закон про кримінальну відповідальність та її підстава 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, джерела, 

завдання і значення.  

Структура Кримінального кодексу України. Співвідношення Загальної та 

Особливої частини кримінального права. 

Структура статей Кримінального кодексу України, Види диспозицій і 

санкцій. 

Тлумачення кримінального закону: поняття та значення. Види, засоби й 

обсяг тлумачення. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Конституційне 

положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність у часі. 
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Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. 

Поняття кримінальної відповідальності та її підстава. 

Аналогія права і аналогія закону.  

Екстрадиція 

Необхідність узагальнення судової практики для ОВС.  

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «закон про 

кримінальну відповідальність», «кримінальна відповідальність», «склад 

злочину». 

Методичні поради до вивчення теми: 

дати поняття кримінального права, визначити його ознаки, завдання та 

принципи. Визначити поняття кримінального права як галузі правових знань, 

науки (теорії), та навчальної дисципліни. З'ясувати значення кримінального 

права в реформуванні законодавства, визначенні завдань та формуванні 

напрямків кримінально-правової політики, а також принципи дії, структуру та 

види тлумачень закону про кримінальну відповідальність.  Зазначити, яке місце 

має кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність в системі 

інших галузей правових знань та його зв'язок з іншими навчальними 

дисциплінами і його значення для практичної діяльності майбутніх працівників 

ОВС. 

 

 

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Склад 

злочину 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Соціальна природа злочину. 

Історично мінливий характер поняття злочину. 

Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь. 

Визначення поняття злочину: формальне, матеріальне, формально-

матеріальне, їх сутність. 
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Замах на непридатний об’єкт ( предмет ) і замах з непридатними 

знаряддями ( засобами). 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки попередньої злочинної діяльності. 

Наявність попередньої злочинної діяльності при вчиненні певних 

злочинів.  

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «злочин», «види 

злочинів», «склад злочину», «стадії злочину». 

Методичні поради до вивчення теми: 

вивчення основних положень закону про кримінальну відповідальність - 

поняття злочину, основних ознак в чинному Кримінальному кодексі України та 

співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення. Крім того, 

з'ясування поняття склад злочину, його види, ознаки та значення для 

кваліфікації злочинів. Забезпечення оволодіння курсантами теоретичними 

знаннями, достатніми для вільного оперування поняттями “закінчений злочин” 

і “незакінчений злочин”, знати їх види, значення для кримінальної 

відповідальності і покарання, уміти правильно визначати стадії злочину і 

правильно кваліфікувати їх в залежності від стадії. 

 

ТЕМА 4. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

1. Поняття стадій умисного злочину та їх загальна кримінально-правова 

характеристика: 

1.1. Поняття закінченого злочину за кримінальним правом України. 

Момент закінчення окремих видів злочинів. 

1.2. Поняття готування до злочину, характеристика його об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. Види підготовчих дій.  

1.3. Поняття замаху на злочин, характеристика його об’єктивних та 

суб’єктивних ознак. 

2. Види замаху на злочин. 
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3. Кваліфікація незакінченого злочину. 

4. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки. 

5. Правові наслідки добровільної відмови від злочину. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «склад злочину», 

«обов’язкові ознаки злочину», «факультативні ознаки злочину». 

Методичні поради до вивчення теми: 

вивчення основних положень закону про кримінальну відповідальність - 

поняття злочину, основних ознак в чинному Кримінальному кодексі України та 

співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення. Крім того, 

з'ясування поняття склад злочину, його види, ознаки та значення для 

кваліфікації злочинів. Забезпечення оволодіння курсантами теоретичними 

знаннями, достатніми для вільного оперування поняттями “закінчений злочин” 

і “незакінчений злочин”, знати їх види, значення для кримінальної 

відповідальності і покарання, уміти правильно визначати стадії злочину і 

правильно кваліфікувати їх в залежності від стадії. 

 

Тема 5. ОБ’ЄКТ злочину. Об’єктивна Сторона злочину 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Суспільні відносини як об’єкт злочину.  

Структура суспільних відносин (суб’єкт, предмет, соціальний зв’язок).  

Об’єкт злочину і об’єкт кримінально – правової охорони.  

Предмет охоронюваних суспільних відносин. 

Предмет злочину. 

Предмет злочинного впливу. 

Суспільні відносини як об’єкт злочину. 

Структура суспільних відносин (суб’єкт, предмет, соціальний зв’язок). 

Об’єкт злочину і об’єкт кримінально-правової охорони. 

Предмет охоронюваних суспільних відносин. 

Предмет злочинного впливу. 
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Значення нездоланної (непереборної) сили при вчиненні злочину та її 

вплив на межі кримінальної відповідальності особи. 

Значення фізичного і психічного примусу при вчиненні суспільно-

небезпечних діянь та їх вплив на межі кримінальної відповідальності особи. 

Значення правильного встановлення ознак об’єктивної сторони складу 

злочину в діяльності поліції в сфері громадської безпеки, досудового слідства. 

Особливості дії та бездіяльності при вчиненні складних (складених), 

триваючих і продовжуваних злочинів. 

Злочини з матеріальним і формальним складом. 

Наслідки вчинення злочину з матеріальним складом та їх розмір і їх 

вплив на межі кримінальної відповідальності особи. 

Наслідки вчинення складного злочину та їх вплив на межі кримінальної 

відповідальності особи. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «об’єкт злочину», 

«об’єктивна сторона складу злочину». 

Методичні поради до вивчення теми: 

системне викладення теоретичних і законодавчих положень щодо об’єкта 

та об’єктивної сторони злочину допомогти здобувачам  під час самостійної 

роботи більш глибоко і повно уяснити структуру об’єкта та ознаки, що 

характеризують об’єктивну сторону складу злочину. 

Тема 6. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

злочину) 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкту злочину. 

Поняття та види спеціального суб’єкту. 

Суб’єкт злочину та особа злочинця. 

Проблема визнання юридичних осіб суб’єктами окремих злочинів. 
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Вплив стану сп’яніння (алкогольного, наркотичного, внаслідок вживання 

лікарських, сильнодіючих, інших психоактивних речовин) на межі 

кримінальної відповідальності особи. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «суб’єкт злочину», 

«спеціальний суб’єкт злочину» «осудність (неосудність)», «вік, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність». 

Методичні поради до вивчення теми: 

поглиблене і всебічне вивчення кримінального законодавства, а саме 

суб’єкта, як одного з основних обов’язкових елементів складу злочину, без 

якого не може наставати кримінальна відповідальність. 

Тема 7. Суб’єктивна сторона злочину 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Емоційний стан та його вплив на кримінальну відповідальність.  

Відмінність прямого умислу від непрямого. 

Вплив форми та виду умислу на межі кримінальної відповідальності 

особи. 

Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості.  

Інтелектуальний і вольовий моменти вини. 

Вплив форми та виду необережності на межі кримінальної 

відповідальності особи. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «суб’єкт злочину», 

«спеціальний суб’єкт злочину» «осудність (неосудність)», «вік, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність». 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

поглиблене і всебічне вивчення кримінального законодавства, а саме 

суб’єктивної сторони, як одного з основних обов’язкових елементів складу 

злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. 

Тема 8. Множинність злочинів 
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1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.  

Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  

Вплив ідеальної та реальної сукупності злочинів на межі кримінальної 

відповідальності особи.  

Вплив сукупності злочинів на межі кримінальної відповідальності особи 

та призначення покарання.  

Повторність злочину та її ознаки.  

Види повторності: повторність, не пов’язана із засудженням (фактична 

повторність) та повторність, пов’язана із засудженням (рецидив). Види 

фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних 

злочинів.  

Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді 

промислу як види повторності тотожних злочинів. Повторність та реальна 

сукупність злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину та 

призначення покарання.  

Рецидив злочину, його ознаки та значення в діяльності поліції. 

Види рецидиву: загальний та спеціальний, простий та складний 

(багаторазовий), пенітенціарний. 

Значення рецидиву при притягненні особи до кримінальної 

відповідальності і при призначення покарання. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «множинність 

злочинів», «повторність злочинів» «сукупність злочинів», «рецидив злочинів». 

Методичні поради до вивчення теми: 

отримання здобувачами належного та достатнього рівня теоретичних 

знань з питань інституту множинності злочинів у кримінальному праві України, 

щоб забезпечити уміння самостійно застосовувати отримані знання при 

самостійній підготовці до аудиторних занять та у подальшій практичній 

діяльності в органах внутрішніх справ (при застосуванні положень 
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кримінального законодавства, правовій оцінці протиправних діянь, 

відмежуванні злочинів від інших правопорушень). 

 

Тема 9. Співучасть у ЗЛОЧИНі 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Спеціальні питання відповідальності співучасників. 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

Причетність до злочину та її види. 

Відповідальність близьких родичів злочинця за недонесення про 

вчинення злочину або приховування злочину. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «співучасть у 

злочині», «форми співучасті» «види співучасників». 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

Оволодіння системним викладенням основних положень співучасті у 

злочині та організованої злочинності надати допомогу курсантам у з’ясуванні 

об’єктивних і суб’єктивних ознак співучасті, видів співучасників та межі їх 

відповідальності, поняття організованої групи та злочинної організації, 

відповідальність їх учасників. 

 

Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння, в 

кримінальному праві України. 

Право на необхідну оборону. Значення необхідної оборони для посилення 

охорони особи, суспільних і державних інтересів в діяльності правоохоронних 

органів. 

Провокація необхідної оборони. 
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Співвідношення кримінально-правових норм (по обставинах, що 

виключають злочинність діяння) та положень Закону України «Про 

Національну поліцію». 

Діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність 

діяння. 

Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

Межі відповідальності особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним 

інтересам, якщо вона була заподіяна з метою виконання законного наказу або 

розпорядження. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «необхідна 

оборона», «крайня необхідність» «уявна оборона», «затримання особи, яка 

вчинила злочин», «виправданий ризик». 

Методичні поради до вивчення теми: 

розгляд основних теоретичних положень кримінального права України 

про обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві та 

законодавстві, їх поняття, види та умови правомірності; значення цих обставин 

в діяльності працівників органів внутрішніх справ. 

 

Тема 11. Звільнення від кримінальної відповідальності 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Поняття строків давності притягнення особи до кримінальної 

відповідальності. 

Строки давності та порядок їх обчислення. 

Підстави зупинення перебігу строків давності та їх поновлення. 

Підстави переривання перебігу строків давності та їх поновлення. 

Окремі питання застосування строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності в залежності від видів вчинених злочинів. 
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Значення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності 

в діяльності поліції. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «звільнення від 

кримінальної відповідальності», «позитивна посткримінальна поведінка», 

«дійове каяття» «зміна обстановки», «примирення потерпілого з 

обвинуваченим». 

Методичні поради до вивчення теми: 

допомога курсантам у вивченні інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, встановленого в Загальній частині Кримінального кодексу 

України; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в 

питанні; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в питанні 

призначення покарання за скоєні злочини і особливостей звільнення особи від 

покарання та його відбування, відповідно до яких особа, яка визнана судом 

винною у вчиненні злочину і їй було призначено покарання, звільняється від 

реального відбування покарання або від подальшого відбування тієї частини 

покарання, що залишилася, або їй замінюється покарання більш м'яким чи 

пом'якшується призначене покарання. 

 

 

Тема 12. Поняття покарання. Види покарань 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Основні покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки в разі ухилення або неможливості їх виконання: 

громадські роботи; 

виправні роботи; 

службові обмеження для військовослужбовців; 

арешт; 

обмеження волі; 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
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позбавлення волі на певний строк; 

довічне позбавлення волі. 

Додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; 

конфіскація майна. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за вироком 

суду. 

Основні-додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави 

застосування, правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

штраф; 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «поняття 

покарання», «види покарань» «мета покарання», «система покарань», 

«громадські роботи», «виправні роботи», «конфіскація майна», «арешт», 

«обмеження волі», «позбавлення волі», «довічне позбавлення волі». 

Методичні поради до вивчення теми: 

допомога курсантам у вивченні інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, встановленого в Загальній частині Кримінального кодексу 

України; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в 

питанні; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в питанні 

призначення покарання за скоєні злочини і особливостей звільнення особи від 

покарання та його відбування, відповідно до яких особа, яка визнана судом 

винною у вчиненні злочину і їй було призначено покарання, звільняється від 

реального відбування покарання або від подальшого відбування тієї частини 

покарання, що залишилася, або їй замінюється покарання більш м'яким чи 

пом'якшується призначене покарання. 

 

Тема 13. Призначення покарання 
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1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 

Обчислення строків покарання. 

Значення обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання в 

діяльності поліції. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «призначення 

покарання», «правила складання покарань», «обчислення строків покарання», 

«пом’якшуючі обставини», «обтяжуючі покарання», «сукупність злочинів», 

«сукупність вироків», «зарахування строку попереднього ув’язнення».  

Методичні поради до вивчення теми: 

допомога курсантам у вивченні інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, встановленого в Загальній частині Кримінального кодексу 

України; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в 

питанні; показати курсантам гуманізм кримінальної політики України в питанні 

призначення покарання за скоєні злочини і особливостей звільнення особи від 

покарання та його відбування, відповідно до яких особа, яка визнана судом 

винною у вчиненні злочину і їй було призначено покарання, звільняється від 

реального відбування покарання або від подальшого відбування тієї частини 

покарання, що залишилася, або їй замінюється покарання більш м'яким чи 

пом'якшується призначене покарання. 

 

Тема 14. Звільнення від покарання 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Звільнення від покарання та його відбуття, його види і значення. 
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Звільнення від відбування покарання з випробуванням та обов’язки, які 

покладає суд на особу, що звільняється. Застосування додаткових покарань і 

правові наслідки звільнення. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови і підстави його застосування. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «звільнення від 

покарання», «звільнення від відбування покарання», «умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання», «заміна невідбутої частини покарання 

більш м’яким», «амністія», «помилування».  

Методичні поради до вивчення теми: 

надання курсантам знань щодо поняття судимості, вивчення порядку та 

умов погашення і зняття судимості. 

 

Тема 15. Погашення і зняття судимості 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки 

судимості. 

Поняття і строки погашення судимості. 

Обчислення строків погашення судимості. 

Поняття зняття судимості. Види і підстави знаття судимості. 

Погашення і зняття судимості з неповнолітніх. 

Погашення судимості при перевищенні строків додаткового покарання 

тривалості іспитового строку. 

Погашення судимості в залежності від виду тяжкості вчиненого злочину. 

Правове значення судимості за вчинення злочину і засудження за нього 

особи за межами України. 

Відмінність погашення судимості від зняття судимості. 
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Обчислення строків погашення судимості у разі дострокового звільнення 

від відбування покарання; 

Обчислення строків погашення судимості у разі заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким покаранням. 

Обчислення строків погашення судимості, якщо особа знову вчинили 

злочин. 

Особливості погашення і зняття судимості з неповнолітніх. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «судимість», 

«погашення судимості», «строки погашення судимості», «зняття судимості», 

«правове значення судимості».  

Методичні поради до вивчення теми: 

дати поняття інших заходів кримінально-правового характеру, визначити 

його ознаки. Визначити види та детально з’ясувати зміст інших заходів 

кримінально-правового характеру щодо фізичних осіб та заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. Розглянути особливості 

застосування різних видів інших заходів кримінально-правового характеру. 

 

Тема 16. Кримінально-правові заходи щодо юридичних осіб. Інші заходи 

кримінально-правового характеру 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. 

Категорії осіб, до яких судом застосовуються примусові заходи 

медичного характеру. 

Види примусових заходів медичного характеру та їх характеристика. 

Умови та підстави їх застосування. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

Примусове лікування. 
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Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють примусове 

лікування. 

Припинення застосування примусових заходів медичного характеру через 

зміну психічного стану особи на краще. 

Правові наслідки у разі припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру у відношенні особи, яка вчинила злочин у стані осудності. 

Примусові заходи медичного характеру як один із засобів запобігання 

злочинів. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття:  «примусові 

заходи медичного характеру», «примусове лікування», «види спеціальних 

лікувальних установ», «амбулаторна психіатрична допомога», «лікарський 

нагляд», «госпіталізація».  

Методичні поради до вивчення теми: 

дати поняття інших заходів кримінально-правового характеру, визначити 

його ознаки. Визначити види та детально з’ясувати зміст інших заходів 

кримінально-правового характеру щодо фізичних осіб та заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. Розглянути особливості 

застосування різних видів інших заходів кримінально-правового характеру. 

 

 

Тема 17. Особливості кримінальної відповідальності  

неповнолітніх 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Основні види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Їх 

відмінність від покарань такого виду для дорослих. 

штраф; 

громадські роботи; 

виправні роботи; 

арешт; 
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позбавлення волі на певний строк. 

Додаткові види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. 

Їх відмінність від покарань такого виду для дорослих. 

штраф; 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

Особливості призначення покарання неповнолітніх. 

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності та відбування 

покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності. 

Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від 

відбування покарання. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх», «звільнення від відбування 

покарання неповнолітніх», «покарання, що застосовуються до неповнолітніх», 

«примусові заходи виховного характеру», «призначення покарання 

неповнолітнім», «застереження», «обмеження дозвілля», «особливі вимоги до 

неповнолітнього», «нагляд батьків», «спеціальні навчально-виховні установи». 

Методичні поради до вивчення теми: 

поглиблене і всебічне вивчення кримінального законодавства, а саме 

особливостей кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх осіб – 

суб’єктів злочину. 

 

 

Тема 18. Загальна частина кримінального права  

зарубіжних країн 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

 

Характеристика загальної частини кримінального права зарубіжних країн, 

що входять до СНД та країн Балтії, Грузії. 
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Загальна частина кримінального права Російської Федерації, Білорусі, 

Казахстану. 

Англо-американська (саксонська) та континентальна (франко-німецька) 

системи кримінального права.  

Загальна частина кримінального права Англії, США, Франції, Німеччини, 

Польщі. 

2. Звернути увагу при  підготовці на наступні поняття: «кримінальне 

законодавство іноземних держав», «реформи кримінального законодавства», 

«джерела кримінального права», «школи кримінального права», «зарубіжне 

кримінальне законодавство». 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми важливе місце має належати порівняльному 

правознавству, у тому числі такому його напряму, як порівняльне кримінальне 

право. Це обумовлюється тим, що сьогодні в Україні діє кримінальне 

законодавство, яке потребує подальшого розвитку й удосконалення через 

вивчення та запровадження дієвих кримінально-правових стандартів, що 

існують у світі.



 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

Б

али  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату з 

кримінального права: позначені проблема й обґрунтована її актуальність, 

зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані 

правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату з 

кримінального права: витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього 

оформлення. Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її 

актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й 

викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита 

достатньо повно, дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату з кримінального права і його захисту 

виконані, але при цьому допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано 

актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні неточності у 

викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату з кримінального права і його захисту 

виконані, але при цьому допущені недоліки. Зокрема, є неточності у 

викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у судженнях; не 

витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові 

питання при захисті дані неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування з кримінального права. 

Зокрема: тема розкрита лише частково; допущені фактичні помилки в 

змісті реферату або при відповіді на додаткові питання; під час захисту 



 

 

2 

 

відсутній висновок.  

0 
Тема реферату з кримінального права не розкрита, виявляється 

істотне нерозуміння проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Б

али  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів з 

кримінального права і понять у контексті відповіді. Робота з 

кримінального права логічна, послідовна, композиційно чітка. Дано 

аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського життя або 

особистий досвід. 

4 
Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при 

розкритті проблеми з кримінального права. Проблема кримінального  
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права розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім 

використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Власна 

думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми 

кримінального права. Проблема розкрита з використанням основних 

термінів і понять у контексті відповіді (теоретичні зв'язки й 

обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано 

аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових 

термінів кримінального права. Власна думка не достатньо аргументована 

фактами громадського життя або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою з 

кримінального права на побутовому рівні без аргументації.  

0 

Проблема кримінального права не розкрита або дана інформація 

(факти громадського життя або особистого досвіду) не в контексті 

завдання. 

 

 

 

Вимоги до оформлення рефератів: 

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної літератури. 

Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що застосовуються 

до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал 1,5. 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і 

змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має 

відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і 
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висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст 

друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими 

полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки 

нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте 

порядковий номер на ньому не ставиться.  

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, 

кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); 

повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий 

ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік 

написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з точною 

назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.  

 

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних 

вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають 

бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному 

порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші 

прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним 

розміщенням заголовку.  

 

Вибір теми реферату 

 

  Тема реферату - це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або 

семінарського заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення 

проблеми, достатньо чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання 

декількох проблем або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного 

питання.  

 

Важливими критеріями, якими необхідно керуватись при доборі теми реферату, 

є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного 

матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що 
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передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці 

та його висновками.  

Структура реферату: 

 

- титульний аркуш; 

- зміст (план); 

- вступ; 

- розділи (вони часто поділяються на параграфи); 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); 

 

- перелік умовних позначень. 

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, 

значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної 

діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних 

джерел, вказавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити 

сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що 

досліджується, та недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх 

слабкої аргументації. 

 

Основну частину реферату складають декілька розділів (що можуть бути 

розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.  

 

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторів. 

Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні стилю наукових 

документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно уникати також 

незвичних термінів і символів або пояснювати їх при першому згадуванні в 

тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати 

абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких 
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зрозуміле з контексту реферату. 

 

Недопустимо використання цитат без посилання на автора. При цитуванні 

будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не 

слід зловживати, особливо громіздкими. Якщо якийсь важливий документ 

потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести 

його в додатки. 

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, 

підкріпити їх найтиповішими прикладами. Також мають бути відображені 

сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми. 

Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати 

проаналізувати позиції сторін, спробувати, приєднавшись до однієї з них, або 

висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її 

вирішення. 

 

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими 

і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло 

вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.  

 

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична 

цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота 

використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; 

грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 

завершеність дослідження.  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома здобувачів на початку вивчення дисципліни 

 


