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Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість кредитів 

Право 

Третій  

(освітньо-

науковий) 

рівень 

Денна 3 5 4,5 

Заочна 3 5 4,5 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Мирошниченко Наталія Анатоліївна 

проведення лекційних/практичних занять 

професор кафедри кримінального права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

контактний телефон: +380487198809 

контактна електронна адреса: crimlaw@onua.edu.ua 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Підстави кримінальної відповідальності розглядаються як необхідний інструмент 

умов притягнення до кримінальної відповідальності, покарання та застосування 

інших заходів кримінально-правового характеру, що здійснює забезпечення 

суспільної і національної безпеки, громадського спокою, а також є гарантом 

додержання прав та свобод людини і громадянина 
 

Мета 

навчальноїд

исципліни 

Метою навчальної дисципліни є поглиблення знань з кримінального права, 

вдосконалення навичок тлумачення кримінального законодавства, а також 

виявлення проблем у застосуванні кримінального законодавства та пропонування 

шляхів їх вирішення 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 24 24 87 4,5 

Заочна форма 4 4 127 4,5 

 

 

 



 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі програмнірезультати навчання: 

ПРНК01 Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації 

наукової інформації 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та 

інститутів 

ПРНК06 Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей 

та інститутів 

ПРНК07 Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави 

та права 

ПРНП04 Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з 

філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами 

функціонування держави, права в цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

 

 

 

 



 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього модуля здобувач 

вищої освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК02, 

ПРНК06, 

ПРНА06,  

демонструвати розуміння основних підстав 

кримінальної відповідальності у кримінальному 

праві 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне 

оцінювання 

на практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, залік 

ПРНК01, 

ПРНП04 

узагальнювати характеристики кримінально-

правових інститутів 

ПРНА03, 

ПРНА09, 

ПРНП06 

застосовувати положення теорії кримінального 

права при кваліфікації відповідних діянь та 

вирішенні питань відповідальності за кримінальні 

правопорушення 

ПРНК05, 

ПРНП05 

встановлювати прогалини у діючому 

законодавстві та надавати рекомендації щодо їх 

усунення 

ПРНК08, 

ПРНП06 

аналізувати практику Європейського суду з прав 

людини, національну судову практику та практику 

правоохоронних органів з метою оцінки її 

ефективності та на предмет наявності 

суперечностей з положеннями кримінально-

правової теорії 

ПРНК03, 

ПРНА07,  

планувати власні наукові дослідження з 

урахуванням новітніх тенденцій 

ПРНК06, 

ПРНА10 

розробляти стратегію сумісної діяльності 

науковців, громадськості, правозастосовувачів та 

законодавця для вирішення актуальних питань 

діяльності з протидії злочинності 

ПРНК07, 

ПРНП06 

оцінювати тенденції розвитку кримінально-

правових норм та інститутів з урахуванням їх 

генезису, порівняльно-правових та міжнародних 

аспектів та викладати міркування з приводу 

можливостей гармонізації та апроксимації норм 

КК України 
 
 

Зміст навчання 

Тема 

зап/п 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(заочна ф/н) 

Тема 1. Кримінально-правові відносини, 

їх види та форми реалізації 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

4/4/10 0/0/16 

Тема 2. Загальна характеристика 

кримінальної відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/10 2/0/16 



 

Тема 3. Матеріальна (фактична) підстава 

кримінальної відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

4/4/14 2/0/16 

Тема 4 Формальна (юридична) підстава 

кримінальної відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/10 0/2/16 

Тема 5. Спеціальні питання підстав 

кримінальної відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

4/4/13 0/0/16 

Тема 6. Межі та стадії кримінальної 

відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/10 0/0/16 

Тема 7. Форми реалізації кримінальної 

відповідальності: поняття та 

класифікація 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

4/4/10 0/0/16 

Тема 8. Підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, 

ПРНА07,ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/10 0/2/15 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовыепроблемыуголовнойответственности 

и форм еереализации. О., 1998. 

2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія. К.: Атіка, 

2004. 296 с. 

3. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. 

М.: ИНФРА-М, 2004. 184 с. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

та примиренням винного з потерпілим у кримінальному провадженні: 

монографія / В.А. Шкебелей, П.В. Цимбал, Ю.І. Азаров, А.А. Котова. Ірпінь, 

2014. 214 с. 

5. Кримінальне право України. Загальна частина : текст лекцій : Закон. Злочин. 

Відповідальність / В.О. Туляков, Н.А. Мирошниченко, Д.О. Балобанова. О.: 

Юридична література, 2014. 128 с. 

6. Мирошниченко Н.А. Кримінальний проступок та класифікація злочинів. 

Юридичний вісник. 2012. №2. с.47-49 



 

7. Мирошниченко Н.А. Підстави кримінальної відповідальності. Правове життя 

сучасної України: мат-лиМіжн. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу. О., 

2014. Т. 1. С. 515-517. 

8. Мирошниченко Н.А. Состав преступления: текст лекцій. О., 2007. 

9. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України 

(порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К.: АТІКА, 2001. 272 с. 

10. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: 

Юрінком Інтер, 2006. 704 с. 

11. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних 

проступків: монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова. О.: Юрид. 

література, 2014. 176 с. 

12. Пащенко О.О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну 

відповідальність: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 446 с. 

13. Степаненко О.В. Правова природа інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності. Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація 

кримінального судочинства: мат-лиМіжн. наук.-практ. симпозіуму (м. Івано-

Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.). Івано-Франківськ, 2016. С. 264-267. 

14. Стрельцов Є.Л. Основне завдання законодавства – регулювання чи 

регламентування регулювання суспільних відносин: деякі міркування. Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 

2016. №9. С. 8-15. 

15. Стрельцов Є.Л. До питання про відповідальність фізичних осіб у міжнародному 

праві. Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки 

молодих вчених : мат-ли ІІ міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. 

вчених (м. Одеса, 27 жовт. 2016 р.). О., 2016. С. 125-126 

16. Стрельцов Є.Л. Кримінальне право України: вітчизняні постулати в процедурах 

міжнародної криміналізації. Юридичний вісник України. №18-19 (1191-1192). 4-

17 травня 2018 року. С.18-19. 

17. Стрельцов Є.Л. Злочин і покарання: зовсім не апологетичні роздуми. 

Юридичнийвісник України. №44 (1269). 1-7 листопада 2019 року. С. 6-7. 

18. Туляков В.А. Некоторыевопросыуголовно-правовойдоктрины. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету.О.: Фенікс, 2011. С. 23-25. 

19. Туляков В.А. Уровниуголовно-правового регулирования. Актуальні проблеми 

держави та права. 2013. Вип. 69. с.141-147. 

20. Туляков В.О. Сингулярність у кримінальному праві. Юридичнийвісник України. 

2016. №45 (1113). с.7. 

21. Туляков В.О. Соціальна функція кримінального права. Юридичний журнал 

«Право України» (україномовна версія). 2017. Випуск 2/2017. С. 75-83. 

22. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: 

монографія. Х.: Харків юридичний, 2009. 840 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua 

2. Європейський суд з прав людини – www.echr.coe.int  

3. Єдиний держаний реєстр судових рішень – www.reyestr.court.gov.ua 

4. eNUOLAIR – депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://dspace.onua.edu.ua/


 

у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичнізаняття 25 

Самостійна робота 45 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

 

100-бальною шкалою 
Шкала за 

ECTS 

За національною шкалою 

Екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно 

зараховано 

82-89 ( 8-9) B 
Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно (достатньо) 

60-63 (4) E 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

35-59 (3) Fx 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом не зараховано 

1-34 (2) F Задовільно (достатньо) 

 

Навчальненавантаженнязд

обувачавищоїосвіти 

 

 

Видинавантаження 
Середнякількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Середнякількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількістькредитів/год 4,5/135 год. 
4,5/135 год. 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  48 8 

● Лекційнізаняття, год. 24 4 

● практичнізаняття, год. 24 4 



 

● семінарськізаняття, год. - - 

● лабораторнізаняття, год. - - 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 87 127 

● контрольніроботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 60 87 

● підготовка до аудиторних занять та 

контрольнихзаходів, год. 
27 40 

Екзамен   

Залік + + 

 

 


