
 
 

Відокремлений структурний підрозділ  
«Полтавський фаховий коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Кримінальне право» 

Галузь знань  08 Право 

Спеціальність  081 Право 

Освітня програма  Право 

Освітній ступінь  Фаховий молодший бакалавр 

Викладач (ПІП) 

  

 Короленко Ілона Віталіївна 

 

Посада  Викладач, спеціаліст  

Науковий ступінь 
  - 

Вчене звання   - 

Контактний 

тел.: 

  

  (+380)63-73-24-651 

Е-mаі1  ilona20korolenko@gmail.com  

Робоче місце  каб.205 

Статус дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання  українська  

Курс/семестр 

 1, 2 курс/II, III семестр (на основі повної загальної 

середньої освіти); 3 курс/V семестр (на основі базової 

середньої освіти); 1, 2 курс/III, IV семестр (заочна форма 

навчання) 

 

Розподіл за видами занять та годинами навчання 

 300 год. – денна форма навчання на основі повної 
загальної середньої освіти (70 год – лекційні заняття; 70 

годин – практичні заняття; 130 год. - самостійна робота; 30 

год. – контрольні заходи). 

270 год. - денна форма навчання на основі базової загальної 

середньої освіти (70 год – лекційні заняття; 70 годин – 

практичні заняття; 130 год. - самостійна робота). 

 
Циклова комісія 

 ЦК правових фундаментальних та професійно-

практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять   згідно з розкладом в аудиторії  

Час та місце проведення консультацій   вівторок з 15:00 до 17:00, каб.205 

Кількість кредитів ЄКТС 
 9/10 – денна форма навчання 
 9/10 – заочна форма навчання 

Форма підсумкового контролю  іспит 

Сторінка дисципліни в Інтернеті   -  

Мета навчальної дисципліни формування у студентів знань про кримінально-правові 

інститути, їх значення для захисту прав і свобод людини і 

громадянина  

 

 
   

 

 



 

 
Предмет навчальної дисципліни  Сукупність знань про:  

1) основні кримінально-правові інститути, які 

регулюють питання кримінальної відповідальності та її 

практичної реалізації;  

2) склади кримінальних правопорушень, які 

передбачені Особливою частиною КК України та 

правила їх кваліфікації. 

Зміст навчальної дисципліни (дидактична 

структура) 

 
 

 

Загальна частина: Поняття, система, ознаки 

кримінального права України. Кримінальна 

відповідальність та її підстави. Чинність закону про 
кримінальну відповідальність. Склад кримінального 

правопорушення. Співучасть у вчиненні кримінального 

правопорушення. Стадії реалізації протиправного 

умислу. Множинність кримінальних правопорушень. 

Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. Покарання за вчинення 

кримінального правопорушення. Призначення 

покарання. Звільнення від покарання та його 

відбування. Судимість. Примусові заходи медичного 

характеру та примусове лікування. Особливості 
кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх.  

Особлива частина: Кваліфікація кримінальних 

правопорушень: поняття, ознаки, види, спеціальні 

правила. Злочини проти основ національної безпеки 

України. Кримінальні правопорушення проти життя та 

здоров’я особи. Кримінальні правопорушення проти 

волі, честі та гідності особи. Кримінальні 

правопорушення проти статевої свободи та 

недоторканості особи. Кримінальні правопорушення 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. Кримінальні 
правопорушення проти власності. Кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності. 

Кримінальні правопорушення проти довкілля. 

Кримінальні правопорушення проти громадської 

безпеки. Кримінальні правопорушення проти безпеки 

виробництва. Кримінальні правопорушення проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні 

правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. Кримінальні правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів та інші кримінальні 
правопорушення проти здоров’я населення. 

Кримінальні правопорушення у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів,. Кримінальні правопорушення проти 

правосуддя. Військові кримінальні правопорушення 

Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111 

Пререквізити навчальної дисципліни «Конституційне право», «Кримінальний процес», 

«Теорія держави і права» 

Кореквізити «Кримінальний процес», «Процесуальні документи у 

кримінальному судочинстві» 

Постреквізити  «Кримінальний процес», виробнича практика 

Основні  загальні та фахові компетентності ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній 

діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях. 

ЗК 5. Уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати.  

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111


 ЗК 7. Навички використання інформаційних технологій 

і баз даних.  

ЗК 9. Уміння працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК 10. Здатність працювати у команді.  

ЗК 11. Здатність приймати неупереджені, вмотивовані 

рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомірність. 

ЗК 15. Здатність реалізовувати функції у предметно-

практичній діяльності 
ФК 4. Знання засад і принципів національного права, а 

також змісту правових інститутів кримінального права. 

ФК 5. Здатність орієнтуватися у системі нормативно-

правових актів та знати основні правила, методи, 

прийоми і засоби юридичної техніки. 

ФК 8. Навички реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

ФК 13. Знання структури та стандартів правничої 

професії, а також її ролі у суспільстві. 

ФК 14. Уміння діяти у дусі поваги до юридичної 

професії. 

Програмні результати навчання ПРН 2. Формування компетенцій, знань пізнавального 
та світоглядного значення, вмінь і навичок самостійного 

мислення та викладу своїх думок у процесі  

спілкування, у ході вирішення професійних завдань. 

ПРН 5. Набуття необхідних навичок роботи з 

електронним документообігом (створення, 

редагування, копіювання та обмін документів, а також 

пошук інформації) в правоохоронних органах, на 

підприємствах, установах, в органах державної влади, а 

також орієнтуватися в сучасних інформаційних 

технологіях, застосовувати ці знання в професійній 

діяльності; сформувати навички користуватися 

сучасною комп’ютерною технікою.  
ПРН 19. Формування необхідних знань про закон про 

кримінальну відповідальність, його ознак і значення, 

підстав кримінальної відповідальності, поняття 

кримінального правопорушення та складу 

кримінального правопорушення, їх співвідношення, 

поняття системи та видів покарань, загальних засад 

призначення покарання, звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання,  а також вивчення 

основних складів кримінальних правопорушень та які 

види покарань та в яких межах можуть бути застосовані 

до осіб, які їх вчинили.  

Загальна система оцінювання   Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 40/60 

Умови допуску до підсумкового контролю До підсумкового контролю знань допускаються 

студенти, які:  

- систематично та активно працюють на лекціях та 

мають повний конспект лекцій; 

- систематично та активно працюють на практичних 

заняттях та не мають невідпрацьованих занять чи 

негативних оцінок («2»); 
- вчасно та якісно виконали самостійну роботу, 

передбачену навчальним планом дисципліни. 

Політика оцінювання результатів навчання та 

академічна доброчесність 

1. Загальні вимоги до студента: 

- студент повинен дотримуватися академічної 

доброчесності; 

- списування під час самостійних та контрольних робіт 

заборонені (у т.ч. із використанням мобільних 

телефонів та планшетів); 

- роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку; 

- відвідування занять є обов’язковим (за об’єктивних 



причин навчання може відбуватися індивідуально, в 

онлайн формі за погодженням із заступником директора 

з навчально-виховної роботи). 

2. Критерії оцінювання поточної діяльності студента:  

- лекції – 10 б.; 

- практичні заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 5 б.; 

- індивідуальна робота – 10 б. 

На іспиті студент має змогу отримати 60 б. 
3. Посилання на Положення про моніторинг знань 

студентів: 

Положення про моніторинг знань студентів  
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