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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Інформація про 

викладачів 

Воронцов Андрій Володимирович - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2021 р. пройшов стажування у Одеському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче 

право  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 113, тел. (063) 067 69 93  Telegram, 

електронна адреса: vorontsovf.andrey@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

6 . Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому та четвертому семестрі на 

другому році навчання для денної форми навчання. У 

п’ятому та шостому семестрі на третьому році навчання 

для заочної форми навчання. 

7.  Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних 

годин: 

- лекції: 

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

 

6 

 

180 

 

104 (денна)       30 (заочна) 

52 (денна)         22 (заочна) 

52 (денна)           8 (заочна) 

76 (денна)       150 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Притягнення до кримінальної відповідальності, 

призначення справедливого покарання щодо осіб, які 

вчинили злочин, відповідно до чинного кримінального 

законодавства – основна вимога законності у діяльності 

правоохоронних органів, діяльності усієї системи 

кримінального правосуддя. Закон про кримінальну 

відповідальність складає предмет вивчення курсу 

Кримінального права. Знання чинного кримінального 



законодавства є гарантією правильного, обґрунтованого 

вирішення питання кваліфікації кримінальних 

правопорушень, законного притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, визначення справедливого 

обсягу кримінальної репресії, виду та терміну покарання. 

Вивчення кримінального права України припускає не 

тільки глибоке вивчення чинного кримінального 

законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї 

науки, але й набуття практичних навичок користування 

чинним кримінальним законодавством, іншими 

нормативними актами, постановами Пленуму Верховного 

Суду України під час вирішення конкретних кримінальних 

ті інших життєвих ситуацій, які мають правове значення. 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право» є засвоєння здобувачами вищої 

освіти основних правових понять, категорій, кримінально-

правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції 

України, загальновизнаних принципах та нормах 

міжнародного права, а також формування вміння аналізу 

чинного кримінального закону і співставлення норм 

Конституційного та Кримінального права, з точки зору 

відповідності останніх Основному закону. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Конституційне право, Кримінологія, Кримінальний 

процес, Цивільне право та процес, Криміналістика, 

Адміністративне право. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Вибір методів навчання зумовлений характером 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти та 

особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та вмінь 

застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

11 Форма контролю: Залік, екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 



балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 

100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  

100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за 

наукову роботу в межах навчальної дисципліни може 

отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти 

з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової 

кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова 

кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під 

час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт 

відповідності максимально можливого балу: 

ПК = ∑ПК × КВ, 

КЗ 



де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 

передбачені відповідними методичними матеріалами із 

зазначенням балів за виконання кожної самостійної роботи 

відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання 

підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, встановленого 

науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних 

оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 



Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. Результати 

навчання: 

Вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне 

право України» сприяє формуванню теоретичних знань. 

Здобувач вищої освіти  має знати: 

- та розуміти предметну область та розуміти професійну 

діяльність; 

- стан основних проблем науки кримінального права; 

- предмет кримінального права та законодавства, методи 

кримінально-правового регулювання суспільних 

відносин, принципи кримінальної політики 

(законодавства); 

- функції та завдання кримінального права та 

законодавства;  

- поняття кримінального права, його значення та місце 

серед інших галузей права;  

- поняття науки кримінального права, її значення для 

удосконалення теорії та практики кримінального права, 

законодавства; 

- поняття та зміст основних інститутів кримінального 

права: кримінального правопорушення; співвідносність 

між кримінальним правопорушенням та складом 

кримінального правопорушення;  

- співвідносність між кримінальною відповідальністю та 

покаранням; 

- особливості кримінальної відповідальності у разі 

вчинення кримінального правопорушення у співучасті; 

при незакінченій кримінально протиправній діяльності;  

- правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти: 

- вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- 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; 



- консультувати з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації.  

- застосовувати отриманні знання науки кримінального 

права у практичних ситуаціях; 

- орієнтуватися в системі норм та інститутів 

кримінального права (законодавства); 

- тлумачити чинне кримінальне законодавство; 

- правильно застосовувати норми Кримінального права у 

правозастосовчій діяльності, під час кваліфікації 

кримінальних правопорушень;  

- співвідносити теоретичні знання із практикою їх 

правозастосування. 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Кримінальне право України. Загальна частина : 

підручник / підготовлено колективом авторів; за заг. ред. 

В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. Одеса, 

ОДУВС, 2021. 452 с. 

2. Топчій, В. В. Кримінальне право України. Загальна 

частина. Навчальний посібник у схемах. / В. В. Топчій, 

Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба 

України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». 

Вінниця «ТВОРИ», 2019. 344 с. 

3. Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна 

частина : підручник : у 3-х т. – Т. 1. Загальні засади / П. 

С. Берзін. 2-ге вид., виправл. та доповн. Київ, ВД 

«Дакор», 2019. 562 с. 

4. Дудоров О. О. Хавронюк М. І. Відповідальність за 

домашнє насильство і насильство за ознакою статі 

(науково-практичний коментар новел Кримінального 

кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 

2019. 228 с. 

5. Кримінально-правова характеристика злочинів проти 

власності: навч. посібник у схемах / О. З. Мармура, О. 

Ф. Пасєка, В. Ф. Примаченко, Т. Р. Сабанюк. Львів, 

2019. 44 с. 

6. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація 

і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. К. : 

Москаленко О. М., 2019. 464 с.  

7. Сухонос В. В. Кримінальне право України. Особлива 

частина: підручник / В. В. Сухонос Р. М. Білоконь, В. 



В.Сухонос (мол.) / за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. 

В. В. Сухоноса. Суми : ПФ "Видавництво 

"Університетська книга", 2020. 672 с. 

8. Хавронюк М. І. Кримінальні проступки: науково-

практичний коментар статей Кримінального кодексу 

України. Київ : ВД «Дакор», 2020. 266 с. 

9. Конопельський В. Я., Плужнік О. І., Резніченко Г. С. 

Основи кримінального права : навчальний посібник. 

Одеса : ОДУВС, 2021. 302 с. 
 


